Uchwała Nr XLVIII/301/06
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 27 września 2006 roku


w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: 
z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Dz. U.  Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 i  z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianą Dz. U. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319 ).


Rada Miejska uchwala:

§1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 39.522,67 złotych w:
Dz. 750	- Administracja publiczna o kwotę			5.033,67 złotych
R. 75023	- Urzędy gmin o kwotę					5.033,67 złotych
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów o kwotę		5.033,67 złotych

Dz. 852	- Pomoc społeczna o kwotę				34.489 złotych
R. 85295	- Pozostała działalność o kwotę				34.489 złotych
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów o kwotę		34.489 złotych

§2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 39.522,67 złotych w:
Dz. 600	- Transport i łączność o kwotę				26.157,16 zł
R. 60016	- Drogi publiczne gminne o kwotę			  8.157,16 zł
§ 4270	- Zakup usług remontowych o kwotę			  8.157,16 zł

R. 60095	- Pozostała działalność o kwotę				18.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		   o kwotę							  3.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych o kwotę			15.000,00 zł


Dz. 700	- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę			10.000,00 zł
R. 70005	- gospodarka gruntami i nieruchomościami
		  o kwotę							10.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych o kwotę			10.000,00 zł


Dz. 750	- Administracja publiczna o kwotę			5.033,67 złotych
R. 75023	- Urzędy gmin o kwotę					5.033,67 złotych
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	4.155,00 złotych
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	   776,67 złotych
§ 4120	- Składki na Fundusz pracy o kwotę			   102,00 złotych

Dz. 852	- Pomoc społeczna o kwotę				34.489 złotych
R. 85295	- Pozostała działalność o kwotę				34.489 złotych
§ 3110	- Świadczenia społeczne o kwotę			29.000 złotych
§ 4330	- Zakup usług przez jednostki Samorządu 
		  Terytorialnego o kwotę					 5.489 złotych

Dz. 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		  o kwotę							  4.000,00 zł
R. 90015	- Oświetlenie ulic, pasa drogowego o kwotę		  4.000,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych o kwotę 			  4.000,00 zł

Dz. 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		  o kwotę							39.000,00 zł
R. 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
		  o kwotę							39.000,00 zł
§ 2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
		  instytucji kultury o kwotę				14.000,00 zł
§ 6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		   o kwotę							25.000,00 zł


§3

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę				79.157,16 zł
§ 902		- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na
		  finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
		  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
		  o kwotę							79.157,16 zł



§4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
    Opolskiego.
































