
Uchwała nr XXIV/114/2004  

Rady Gminy Kołaczyce 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

                                              
w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r. 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 96,109 ustawy z dnia 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z  2003 r. Nr  15  poz. 148 ze zmianami) Rada 

Gminy Kołaczyce uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę                                                           23.000,00  zł 

W tym : 

a) wydatki majątkowe o kwotę                                                                           23.000,00 zł 

przeznaczone na: 

- pomoc finansową dla Powiatu jasielskiego na realizację  „Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  

obywateli i porządku publicznego z przeznaczeniem  na zakup  radiowozu” 

                                                                                                                       

2. Zmniejsza się wydatki  budżetu gminy o kwotę                                               23.000,00 zł 

    w tym przeznaczone na: 

    a) wydatki majątkowe o kwotę                                                                             23.000,00 zł 

         przeznaczone na: 

-  dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kołaczycach   23.000,00 zł 

                          

3. Szczegółowe kwoty wydatków  w dostosowaniu do klasyfikacji  budżetowej określa  

   załącznik nr 1 do uchwały. 

                                                                         § 2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Nadzór na wykonaniem uchwały powierza się komisjom: Rewizyjnej oraz Budżetu i Spraw 

Gospodarczych. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały n r XXIV/114/2004r 

Rady Gminy Kołaczyce 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

 

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
 

I ZWIĘKSZENIA 
 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 

1. 754 

75495 

6300 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Pozostała działalność 

Wydatki na pomoc finansowa udzielaną miedzy 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

23.000,00 

23.000,00 

23.000,00 

razem 23.000,00 

 

II  ZMNIEJSZENIA 
 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 

1. 

 

754 

75404 

6150 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Komendy wojewódzkie Policji 

Wpłaty jednostek  na rzecz środków specjalnych na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

23.000,00 

23.000,00 

 

23.000,00 

razem 23.000,00  

 

 


