ZARZĄDZENIE NR 51/2004
Wójta Gminy Chodzież z dnia
30 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2004.
Na podstawie art.128 ust. l pkt l i ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166,
póz. 1611,Nr 189.poz.1851, z 2004 r. Nr 19,poz.l77,Nr 93, poz.890, Nr 121,poz.l264, Nr
123,poz.l291) Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ l W budżecie gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2003 r. uchwałą nr XI/62/03 Rady
Gminy w Chodzieży, zmienionym uchwałą nr 11/18/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2004
r., uchwałą nr IY/29/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004 r., uchwałą nr Y/39/04
Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2004 r. oraz zarządzeniem nr 13/2004 Wójta Gminy
Chodzież z dnia 31 marca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 299 231 zł (zgodnie z załącznikiem nr l do
niniejszej uchwały) i ustala się dochody po zmianie na kwotę 8115 527 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 299 231 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały) i ustala się wydatki po zmianie na kwotę 10115 826 zł
3) zwiększa się dotacje i wydatki na zadania zlecone gminie o kwotę 299 231 zł. Plan po zmianie
wynosi dla dotacji l 208 677 zł, a dla wydatków l 188 399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Chodzież w wysokości
8 115 527 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1) z tego:
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
l 208 677 zł
• dotacje z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących gmin
82 915 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy Chodzież w wysokości
(zgodnie z załącznikiem nr 2) z tego:
• wydatki bieżące
w tym:
* wynagrodzenia
* pochodne od wynagrodzeń
* wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek)
* rezerwa ogólna
* dotacje celowe przekazane miastu Chodzież na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
* wydatki na pomoc finansową między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
* dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 115 826 zł
- 6 750 287 zł
- 2 431 134 zł
- 533 552 zł
- 40 000 zł
- 50 000 zł
-

19 200 zł

-

6 719 zł

-

42 100 zł

• wydatki na finansowanie inwestycji

- 3 365 539 zł

§ 3 Ustala się dotacje i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w wysokości:
dotacje
- l 208 677 zł
wydatki
- l 188 399 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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