Uchwała Nr VI/39/2003
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zmn. ) oraz art.109 ust. 1 i 2 pkt. 1, art.124 ust. 1
pkt.1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003
r.)
uchwala się, co następuje:
§1
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 26.588,00 zł. słownie: dwadzieścia sześć
tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 573,00 zł.
Rozdz. 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - 573,00 zł.
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa - 573,00 zł.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 26.015,00 zł.
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 26.015,00
zł.
§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych - 26.015,00 zł.
§2
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 286.064,00 zł. słownie dwieście
osiemdziesiąt sześć tysiące sześćdziesiąt cztery złote.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 208.663,00 zł.
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 208.663,00 zł.
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa - 208.663,00 zł.
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 77.401,00 zł.
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 42.000,00
zł.
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 42.000,00 zł.
Rozdz. 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej - 1.000,00 zł.
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 1.000,00 zł.
Rozdz. 85395 Pozostała działalność - 34.401,00 zł.
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin - 34.401,00 zł.
§3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 259.476,00 zł. słownie: dwieście
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 182.075,00 zł.
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 88.085,00 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.981,00 zł.
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.754,00 zł.
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne - 5.461,00 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 731,00 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00 zł.
§ 4270 usługi remontowe - 22.000,00 zł.
§ 4440 odpisy na ZFŚ Socjalnych - 11.158,00 zł.
Rozdz. 80110 Gimnazja - 79.376,00 zł.
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.104,00 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.738,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 5.100,00 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 658,00 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych - 36.776,00 zł.
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 14.614,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe - 6.614,00 zł.
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 77.401,00 zł.
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 42.000,00
zł.
§ 3110 świadczenia społeczne - 42.000,00 zł.
Rozdz. 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej - 1.000,00 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.000,00 zł.
Rozdz. 85395 Pozostała działalność - 34.401,00 zł.
§ 3110 świadczenia społeczne - 34.401,00 zł.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Olczak

