Uchwała XVI/94/2003
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. Nr 148 z 2003 r.)
Rada Gminy uchwala:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 16 606 zł (wg zał. Nr 1)
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 16 606 zł (wg zał. Nr 1)
§ 3. Plan dochodów budżetu na rok 2003 po zmianach wynosi – 14 874 669 zł
§ 4. Plan wydatków budżetu na 2003 rok po zmianach wynosi – 14 737 983 zł
§ 5. Uchwałę wykona Wójt Gminy
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Duda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/ 94/03

Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 29.12.03

Zwiększa się plan dochodów w :
dz. 853 rozdział 85378 § 2010 o kwotę
dz.853 rozdział 85395 § 2030 o kwotę

-

560 zł
16.046 zł
----------16.606

Zwiększa się plan wydatków w :
dz. 853 rozdział 85378 § 3110 o kwotę
dz. 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę

-

zł

560 zł
16.046 zł
----------16.606 zł
Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów w dziale :
„ Opieka społeczna”
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów
w 2003r.” o kwotę 16.046 zł( wg decyzji Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego nr FBI 3011/445/03)
na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r. o kwotę – 560 zł( wg
decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 160/03.
Zwiększa się plan wydatków w dziale :
„Opieka społeczna”
z przeznaczeniem na dożywianie uczniów o kwotę – 16.046 zł
pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy o kwotę – 560 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Duda

