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Uchwala Nr IV /25/021<
Rady Gminy Regnów
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawIe zmianybudzetugminyna 2002 rok i udzieleniadotacjiStarostwuPowiatowemu
WRawie Maz. z przeznaczeniem na modernizacje drogi gminnej w Podskarbicach
Szlacheckich.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz 558,Nr 113,
poz.984 i Nr 153, poz.1271) oraz art.11l ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 1555, poz.1014, z 1999r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr
70, poz.778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz.1251, Nr 12, poz.1315, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88,
poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz.1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz.1685, Nr 213, poz.1802, Nr 214, poz.1806 i Nr 216,
poz. 1824) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:
§1.
Zwieksza sie dochodu budzetu o kwote 500,00 zl w nastepujacej kwalifikacji budzetowej:
dzial 758
- rózne rozliczenia
rozdz.75814 - rózne rozliczenia finansowe
pozostale odsetki
§ 2.
Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote 500,00 zl w nastepujacej klasyfikacji budzetowej:
dzial 600

- transport

i lacznosc

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumien /umów/ miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego.
§3
Postanawia sie udzielic dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. W kwocie
500,00 zl z przeznaczeniem na modernizacje skrzyzowania drogi powiatowej KalenKomorów polozonej w obrebie drogi gminnej Podskarbice Szlacheckie.
§4

Tryb udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia zostanie okreslony w porozumIemu
zawartym pomiedzy Wójtem Gminy a Zarzadem Powiatu Rawskiego.

§5
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.
§6
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urzedu
Gminy Regnów

