UCHWAŁA Nr XXXV/240/06
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 i 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 61 poz. 433) - Rada Gminy
Dąbrowa uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2006 po stronie dochodów i wydatków:
Zmniejszyć dochody budżetu gminy
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa

287.522,287.522,-

Zwiększyć dochody budżetu gminy
Dz. 758 - Różne rozliczenia
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa

287.522,287.522,-

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy
Dz. 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe

150.000,150.000,150.000,-

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe

10.000,10.000,10.000,-

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe
w tym: dotacja dla Gminy Opole

155.000,155.000,155.000,155.000,-

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe

150.000,150.000,150.000,-

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
w tym: dotacja dla Gminy Opole- utrzymanie biura Projektu FS
Wydatki majątkowe

155.000,155.000,100.000,100.000,55.000,-

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące

10.000,10.000,10.000,-

§ 2
W Uchwale budżetowej na Nr XXXI/208/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się roczne limity dla :
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu na kwotę 300.000 złotych.
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów, pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu – do kwoty 5.046.614 złotych
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem nr 4.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2007 r.
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa
w 2007 r. na łączną kwotę 200.000 złotych.
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu
budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 złotych.”
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek

