Uchwała Nr X/52/07  Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej
z dnia 13 września 2007 roku  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.188 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz.2401)
Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej  uchwala:
§1 Wprowadza się do budżetu roku 2007 zmiany.
§2
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 zmniejsza się plan wydatków o 51 800,00 z przeznaczeniem na finansowanie zadań „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży", „Programu odnowy wsi województwa śląskiego", Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Dział 600 - Transport i łączność
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000,00 porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskimna prowadzenie zadania p.n. „Opracowanie projektu i budowa chodnika w ciągo komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Olbrachcice" Dział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 2010 - zwiększa się dochody o kwotę 6 500,00 zł
Zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
wdrożenie programu, oprawę i konserwację ksiąg
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Zwiększa się dochody o kwotę 8 772,00 zł   na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o dotację
celową
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 8 772,00 zł na sfinansowanie
nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 2 000,00 zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia o kwotę 2 000,00 zł
Zwiększa się dochody o kwotę 37 000,00 wpływy z tytułu pomocy społecznej otrzymanej od jednostek samorządowych oraz pozyskane z innych źródeł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 13 878,00 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się wydatki o kwotę 13 878,00 zł na zakup podręczników oraz zakup jednolitego stroju dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach l - III szkoły podstawowej.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność. Zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 z przeznaczeniem na usuwanie skutków gradobicia
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się dochody o kwotę 57 470,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie zadań
„Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży",
Rozdział 92195 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o 109 270,00
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


