
Uchwała nr XIX/90/2004  

Rady Gminy Kołaczyce 

z dnia 23 marca 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                                                           18.644,00  zł 

przeznaczone na: 

- pomoc finansową dla Powiatu jasielskiego na zadania  związane 

      z doradztwem metodycznym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

      i placówkach prowadzonych przez gminę Kołaczyce                                   18.644,00 zł 

2. Zmniejsza się wydatki  budżetu gminy o kwotę                                               18.644,00 zł 

    w tym przeznaczone na: 

    a) wydatki bieżące o kwotę                                                                                   18.644,00 zł 

         przeznaczone na: 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                      18.644,00 zł 

 

 

Zmian dokonuje się na podstawie umowy nr 1 zawartej dnia 24 lutego 2004 r pomiędzy 

gminą Kołaczyce, a  Powiatem Jasielskim dotyczącej realizacji przez Powiatowy Ośrodek 

Edukacji Nauczycieli zadań związanych z doradztwem metodycznym dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kołaczyce. 

 

                          

3. Szczegółowe kwoty wydatków  w dostosowaniu do klasyfikacji  budżetowej określa  

   załącznik nr 2 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 rXIX/90/2004r. 

Rady Gminy Kołaczyce 

z dnia 23 marca 2004 r. 

 

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
 

I ZWIĘKSZENIA 
 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 

1. 801 

80146 

2320 

 

Oświata i wychowanie 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

18.644,00 

18.644,00 

18.644,00 

razem 18.644,00 

 

II  ZMNIEJSZENIA 
 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

paragraf 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 

1. 

 

801 

80146 

4300 

Oświata i wychowanie 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Zakup usług pozostałych 

18.644,00 

18.644,00 

18.644,00 

razem 18.644,00 

 

 


