Uchwała Nr XLI/188/2005
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2005 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, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457); art.110, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96
poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004 roku Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890,
Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703 z 2005 roku Nr 14
poz.114, Nr 64 poz.565, Nr 180 poz.1495) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje;
§1
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie przychodów w kwocie 169 700 zł
- nadwyŜki z lat ubiegłych w kwocie 169 700 zł
§2
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 100 000 zł
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 100 000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 100 000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł
„Regulacja spływu wód deszczowych z dróg gminnych oraz przebudowa zjazdu na drogę
gminna, działkę Nr 1406 w Ujeździe”
§3
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 74 600 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 74 600 zł
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) w kwocie 74 600 zł
§4
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 900 zł
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 900 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 4 900 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4 900 zł, Budowa drogi dojazdowej do pól Zimna Wódka Ujazd

§5
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVII/178/05
z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2005 rok”
Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2005-2007” zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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