
Uchwała Nr XXXVI/232/06 Rady 
Gminy w Dąbrowie Zielonej

 z dnia   29 czerwca 2006 roku  w sprawie: 
zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.10, art.51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Rada Gminy w Dąbrowie 
Zielonej  uchwala:

§1

Wprowadza  się  do  budżetu  roku  2006  tak  po  stronie  dochodów jak  i  wydatków kwoty  otrzymane  na 
podstawie umowy z Wojewodą Śląskim , decyzji Wojewody Śląskiego

§2

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Zwiększa się dochody na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2004 o kwotę 114.750,00 zł
Zwiększa  się  wydatki  inwestycyjne  o  kwotę  114.750,00  zł  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie 
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
Zmniejsza   się    wydatki    inwestycyjne   związane  z    programem   „Infrastruktura   spo³eczeñstwa 
informacyjnego" o kwotę 21.000,00 zł

Dział 752 - Obrona narodowa
Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne
Zwiększa się dochody na podstawie umowy z Wojewodą Śląskim o kwotę 2.400,00 zł
Zwiększa  się  wydatki  bieżące  o  kwotę  2.400,00  zł  z  przeznaczeniem  na  wydatki  remontowe  rezerw 
państwowych

Dział 8010 - Oświata i wychowanie 
Rozdział 80195 - Pozostała 
działalność
Zwiększa  się  wydatki  bieżące  o  kwotę  21.000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zadań 
wykonywanych przez instytucje pozarządowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Zwiększa się dochody na podstawie decyzji FBI 3011-223/06 przez wprowadzanie środków z dotacji celowej 
otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 6.042,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.042,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat  zasiłków 
stałych z pomocy społecznej.
Zwiększa się dochody na podstawie decyzji FBI 3011-176/2/06 przez wprowadzanie środków z dotacji celowej 
otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.912,00 zł
Zwiększa się wydatki  bieżące o kwotę 1.912,00 zł  z  przeznaczeniem na sfinansowanie  wypłat  zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 4.000 zł 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Zwiększa  się  dochody  na  podstawie  decyzji  FBI  3011-149/2/06  przez  wprowadzanie  środków  z  dotacji 
celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 672,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 672,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania".
Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z PUP-u stanowiących udział w wynagrodzeniu za prace społecznie 
użyteczne o kwotę 25.000,00 zł
Zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  25.000,00  z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenia  za  prace  społecznie 
użyteczne.
Zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  5.000  zł  z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenia  za  prace  społecznie 



u¿yteczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Zwiększa się dochody przez wprowadzanie środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa  na 
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 18.642,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.642,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




