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Uchwala Nr VI/36/03

Rady Gminy Regnów
z dnia 17 kwietnia 2003 roku

w sprawIe zmian wielkosci planu dochodów i wydatków w budzecie gminy
na 2003 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,z 2002 r.,Nr 23 poz.220 ,Nr 62 poz.558 i Nr 1]3 poz.984 ,Nr
153,poz.1271,Nr 214 poz.I 806 oraz art.109 ust.! i art.124 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych IDz.U.Nr 15 ,poz.148 z 2003 roku! Rada Gminy Regnów
uchwala co nastepuje:

§ 1. Zwieksza sie plan dochodówbudzetu gminy Regnów na 2003 rok o kwote 9.698,- i zmniejsza
sie o kwote 4.140,- wedlug zalacznikaNr 1 poprzez:

1. Zwiekszenie planu dotacji celowych na zadania biezace zlecone gminom z zakresu administracji
rzadowej o kwote 1.389,- i zmniejsza sie o kwote 4.140,-
2. Zwiekszenie planu dotacji celowej na realizacje wlasnych zadan biezacych gminom o kwote,-
8.309,-

§ 2. Zwieksza sie plan wydatków budzetu gminy Regnów na 2003 rok o kwote 9.698,-i zmniejsza
sie o kwote 4.140,- wedlug zalacznikaNr 2 poprzez:

l.Zwiekszenie planu wydatków na zadania biezace zlecone gminom z zakresu administracji
rzadowej o kwote 1.389,- i zmniejszenieo kwote 4.140,-

2.Zwiekszenie planu wydatków na realizacje wlasnych zadan biezacych gminom o kwote 8.309,-

§ 3. Dochody po zmianach wynosza 2.822.039,-

§ 4. Wydatki po zmianach wynosza 2.967.411,-

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu
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Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr VV36/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r.
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Dzial Rozdzial Tresc Zwiekszenia Zmnijszenia
DOCHODYNA ZADANIA BIEZACE ZLECONE 1.389 4.140
GMINOMZ ZAKRESUADMINISTRACJI
RZADOWEJ

853 OPIEKA SPOLECZNA 1.389 4.140
85313 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 280 -

oplacaneza osobypobierajaceniektóre
swiadczeniaz pomocyspolecznej
Dotacjeceloweotrzymanez budzetu 280 -
panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadan zleconych gminom ustawami

85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 1.109 -
ubezpieczeniespoleczne
Dotacjeceloweotrzymanez budzetu 1.109 -
panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadan zleconych gminom ustawami

85316 Zasilki rodzinne ,pielegnacyjne i - 4.140
wychowawcze
Dotacjeceloweotrzymanez budzetu - 4.140
panstwa na realizacje zadan biezacych z
zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadan zleconych gminom ustawami

DOCHODYOTRZYMANEZ BUDZETU 8.309 -
PANSTWA NA REALIZACJE WLASNYCH
ZADAN BIEZACYCH GMIN

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 4.055 -
80195 Pozostala dzialalnosc 4.055 -

Dotacjeceloweotrzymanez budzetu 4.055 -
panstwana realizacjewlasnychzadan
biezacychgmin

853 OPIEKA SPOLECZNA 4.254 -
85395 Pozostala dzialalnosc 4.254 -

Dotacjeceloweotrzymanez budzetu 4.254 -
panstwa na realizacje wlasnych zadan
biezacych gmin

RAZEM 9.698 4.140
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Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr VI/36/03

z dnia 17 kwietnia 2003 r.
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Dzial Rozdzial Tresc Zwiekszenia Zmniejszenia
WYDATKINA ZADANIA BIEZACE ZLECONE 1.389 4.140
GMINOMZ ZAKRESUADMINISTRACJI
RZADOWEJ

853 OPIEKA SPOLECZNA 1.389 4.140
85313 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane 280 -

za osobypobierajaceniektóreswiadczeniaz
pomocyspolecznej
Wydatkibiezacew tym: 280 -
-pozostale wydatki biezace 280 -

85314 Zasilkii pomocw naturzeoraz skladkina 1.109 -
ubezpieczeniespoleczne
Wydatkibiezacew tym: 1.109 -
-pozostalewydatkibiezace 1.109 -

85316 Zasilkirodzinne,pielegnacyjnei - 4.140
wychowawcze
Wydatkibiezacew tym: - 4.140
-pozostale wydatki biezace - 4.140
WYDATKINA REALIZACJE WLASNYCHZADAN 8.309 -
BIEZACYCH GMIN OTRZYMANEZ BUDZETU
PANSTWA

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 4.055 -
80195 Pozostala dzialalnosc 4.055 -

Wydatkibiezacew tym: 4.055 -
-pozostalewydatkibiezace 4.055 -

853 OPIEKA SPOLECZNA 4.254 -
85395 Pozostala dzialalnosc 4.254 -

Wydatkibiezacew tym: 4.254 -
-pozostalewydatkibiezace 4.254 -
RAZEM 9.698 4.140


