
Uchwala Nr XIII/74/04
Rady Gminy Regnów

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy
na 2004 rok

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
/Dz.u.z 2001r Nr 142 poz.1591, 2002 r. Nr 23 poz.220 ,Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984 ,Nr
153,poz.1271,Nr 214 poz.1806 , z 2003r. Nr.80,poz.717,Nr 162,poz.1568/ oraz art.109 ust.1 i art.124
ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r.Nr 15 ,
poz.148, Nr.45,poz.391,Nr 65 ,poz.594,Nr 96,poz.874 ,Nr 166,poz.1611,Nr 189,poz.1851 i z 2004r.
Nr 19,poz.177 / Rada Gminy Regnów uchwala co nastepuje:

§ l. Zwieksza sie plan dochodów budzetu gminy Regnów na 2004 rok o kwote 5.865,-wg
zalacznika Nr l.poprzez:

1.Zwiekszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budzetu panstwa na zadania biezace zlecone
gminom z zakresu administracji rzadowej o kwote 865,-

2.Zwiekszenie planu dotacji celowej przekazanej z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej o kwote 4.000,-

3.Zwieksza sie plan dochodów wlasnych o kwote 1.000,-

§ 2. Zwieksza sie plan wydatków budzetu gminy Regnów na 2004 rok o kwote 5.865,- wg
zalacznika Nr 2. poprzez:
1. Zwiekszenie planu wydatków zwiazanych z realizacja zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej o kwote 865,-

2.Zwiekszenie planu wydatków na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej
o kwote 4.000,-

3.Zwieksza sie plan wydatków o kwote 1.000,-

§ 3. Dokonuje sie zwiekszenia dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych wg zalacznika Nr 3.

§ 4. Dochodypo zmianach wynosza 2.878.973-,

§ 5. Wydatki po zmianach wynosza 3.985.152,-

§ 6.Wykonanie uchwaty powierza sie Wójtowi Gminy Regnów.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu

tepien



Zalacznik Nr 1
Do Uchwaly rady Gminy
Nr XlIII?4/04
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Dz. Rozdz. Tresc zwiekszenia
I. DOCHODYNA ZADANIA BIEZACE ZLECONE 865

GMINOMZ ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ

751 Urzedy naczelnych organów wladzy 865
panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 865
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 865
na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

II. DOCHODYNA ZADANIA ZLECONEZ ZAKRESU 4.000
ADMINISTRACJI RZADOWEJNA INWESTYCJE I
ZAKUPYINWESTYCYJNE

852 Pomoc spoleczna
85212 Swiadczenia rodzinne oraz skladki na 4.000

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezPieczenia spoleczne2o

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa 4.000

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami

III. DOCHODY WLASNE 1.000
756 Dochody od osób prawnych ,od osób fIZYcznych 1.000

i od innych jednostek nie posiadajacych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z
ich poborem

75615 Wplywy z podatku rolnego,lesnego,podatku 1.000

od czynnosci cywilnoprawnych ,podatku od
spadków i darowizn oraz podatków i oplat
lokalnych

Podatek od spadków i darowizn 1.000

Razem 5.865



Zalacznik Nr 2
Do Uchwaly Rady Gminy
Nr XlIII?4/04
Z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Dz. Rozdz. Tresc zwiekszenia
I. WYDATKI NA ZADANIA BIEZACE 865

ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ

751 Urzedy naczelnych organów wladzy 865
panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa

75113 Wybory do Parlamentu Europeiskieeo 865
Wydatki biezace w tym: 865
-pozostale wydatki biezace 865

II. WYDATKINA INWESTYCJE I ZAKUPY 4.000
INWESTYCYJNE ZLECONE GMINOMZ
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

852 Pomoc spoleczna 4.000

85212 Swiadczenia rodzinne oraz skladki na 4.000
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoleczne20
Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.000

III. WYDATKI WLASNE 1.000
851 Ochrona zdrowia 400

85195 Pozostala dzialalnosc 400
Wydatki biezace w tym: 400
-pozostale wydatki biezace 400

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 600
90015 Oswietlenie ulic,placów i dróe 600

Wydatki biezace w tym: 600
-pozostale wydatki biezace 600

RAZEM 5.865



Zalacznik Nr 3
Do Uchwaly Rady Gminy
Nr XIW74/04
Z dnia 29 kwietnia 2004r.

Dotacje z budzetu gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadan wlasnych gminy

Dz.851. Ochrona zdrowia 400,-

Rozdz.85195 Pozostala dzialalnosc 400,-
/Stowarzyszenie Dzieci Niepelnosprawnych "Dobro dzieci" w Rawie Mazowieckiej
prowadzenie rehabilitacji dzieci z rodzin ubogich I

Wiceprzew:"'1czacy RadylGminy

~


