
Uchwała Nr XXXIV /226 /06
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia   30 marca  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 zmiany na podstawie: pisma 
Ministra Finansów ST3-4820-5/2006, pisma z KBW z dnia 12 stycznia 2006 r, porozumienia z Zarządem 
Powiatu  Częstochowskiego  z  dnia  06  lutego  2006  r  ,  pisma  KBW  z  dnia  12  grudnia  2005  r.,  pisma 
z Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego z dnia 23 stycznia 2006 r.  oraz 13 marca 2006 r.,  decyzji 
Wojewody Śląskiego FBI 3011-73/4/2006

§ 2

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Zmniejsza  się  dochody  z  dotacji  przekazywanej  na  zadania  nadzorowane  przez  Wydział  Rozwoju 
Regionalnego o kwotę 56,00 zł
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 56,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin
Wprowadza  się  wydatki  w  kwocie  34.258,00  zł  z  przeznaczeniem  na  zapłatę  zaległych  składek 
do PFRON - u
Zwiększa się dochody poprzez wpływy od dochodów przekazywanych do budżetu państwa w wysokości 5% 
o kwotę 1.085,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.085,00 zł

Dział  751  –  Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i  ochrony  prawa  oraz 
sądownictwa
Rozdział  75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
Zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 8.962,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 8.962,00 zł

Rozdział  75101 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli  i  ochrony prawa oraz 
sądownictwa
Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej o kwotę 21,00 zł na podstawie pisma z KBW.
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 
Zwiększa się dochody na podstawie otrzymanej dotacji z Powiatu o kwotę 6.324,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.324,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Zwiększa  się  dochody  na  podstawie  pisma  Ministra  Finansów  z  powodu  zwiększenia  udziałów  gminy 
w podatku dochodowym od osób fizycznych  o kwotę 6.000,00 zł



Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
Zwiększa się dochody na podstawie pisma Ministra Finansów z powodu zwiększenia subwencji oświatowej 
o kwotę 39.374,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 – Gimnazja
Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 11.116,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia kostką 
drogi ewakuacyjnej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Zwiększa  się  dochody  z  tytułu   dotacji  otrzymanej  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań 
bieżących gmin o kwotę 7.136,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.136,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Zwiększa się dochody na podstawie pisma KL.VII.0724-41/2006 przez wprowadzenie środków z wpływów 
z pomocy  finansowej  udzielanej  między  jst  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  o  kwotę 
3.500,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki podczas „Regionalnego 
Konkursu na Palmę, Pisankę i Marzannę”
Zwiększa się dochody na podstawie pisma KL.VII.0724-199/2006 przez wprowadzenie środków z wpływów 
z tytułu pomocy finansowej udzielanej  między jst  na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 
6.100,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki podczas 
XI Warsztatów Folklorystycznych Szlakiem etnograficzno – historycznym regionu częstochowskiego
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł  z przeznaczeniem na wydatki podczas Regionalnego 
Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


