
UCHWAŁA Nr II / 4 /2006 

RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 4 grudnia 2006 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 

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 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/199/ 2006 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2006 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r., 
Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

§1 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Szydłów o kwotę 82.401 zł., 
a zmniejsza o kwotę 193.621 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 

§3  
1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych: 

a) zwiększa się plan przychodów o kwotę 123.765 zł., 
w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 
rozdział 40002-Dostarczanie wody o kwotę 55.000 zł. 
§ 0830-wpływy z usług o kwotę 55.000 zł. 
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 68.765 zł., 
na pokrycie amortyzacji b) zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 123.765 zł., 
w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
rozdział 40002-Dostarczanie wody o kwotę 55.000 zł. 
§ 6080-wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych o kwotę 55.000 zł. 
w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 68.765 zł., na odpisy amortyzacji. 

2. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/199/2006 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 
2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r, otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

 

 



§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego 


