
Uchwała Nr VII/39/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz

art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) - Rada Gminy, po zapoznaniu się z

pozytywną opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i

Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr IV/20/2002 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2002 roku w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, zmienionej uchwałą Rady

Gminy Żyrzyn:

Nr V/32/2003 z dnia 24 marca 2003 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 5/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.

Nr 12/2003 z dnia 26 marca 2003 r.

Nr 14/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Nr 27/2003 z dnia 26 maja 2003 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 483.823,00 zł z następujących

źródeł:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami - 39.867,00 zł

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych

zadań bieżących gmin - 16.230,00 zł

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 200.000,00 zł

-dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych - 100.000,00 zł

-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 33.135,00 zł



-podatek od nieruchomości od osób prawnych - 56.315,00 zł

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 23.876,00 zł

-wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu w Żyrzynie (5x1.300,00 zł) -

6.500,00 zł

-wpływy z tytułu sprzedaży samochodu Polonez - 7.900,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody gminy w kwocie 34.625,00 zł z następujących

źródeł:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami - 3.500,00 zł

-część oświatowa subwencji ogólnej - 15.022,00 zł

-część podstawowa subwencji ogólnej - 669,00 zł

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

15.434,00 zł

III. Zwiększa się przychody budżetu gminy w kwocie 214.542,00 zł z tytułu:

-nadwyżki z lat ubiegłych - 214.542,00 zł

IV. Zwiększa się rozchody gminy w kwocie 44.650,00 zł z przeznaczeniem na:

-spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska -

44.650,00 zł

V. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 25.524,00 zł przeznaczone na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

świadczenia z pomocy społecznej - 3.500,00 zł

-utrzymanie przedszkola - 8.000,00 zł

-utrzymanie świetlicy przy szkole podstawowej w Żyrzynie - 14.024,00 zł

VI. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 632.234,00 zł z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie dożywiania uczniów - 16.230,00 zł

-sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy

obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla

uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych

w roku szkolnym 2003/2004 - 1.530,00 zł

-sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w

formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów

podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku

szkolnym 2003/2004 - 1.666,00 zł

-przygotowanie i przeprowadzenie referendum akcesyjnego - 27.671,00 zł

-wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej - 9.000,00 zł



-budowę drogi gminnej w miejscowości Kośmin - 200.000,00 zł

-zakup paliwa do radiowozu Policji w Żyrzynie - 3.000,00 zł

-rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Żyrzynie -

100.000,00 zł

-opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy -

18.000,00 zł

-utrzymanie oświaty w gminie - 101.182,00 zł

-realizację programu "Przedszkole w każdej wsi" - 17.000,00 zł

-uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej - 4.700,00 zł

-budowa wodociągu na ul Polnej w Żyrzynie - 36.500,00 zł

-uaktualnienie pozwoleń wodno-prawnych na wodociągach: Osiny, Wola

Osińska, Kotliny - 5.100,00 zł

-utrzymanie straży - 5.000,00 zł

-dotacja na wykonanie projektu drogi powiatowej w Parafiance -

15.000,00 zł

-zagospodarowanie nieużytków na zbiorniki wodne w Kośmnie -

12.000,00 zł

-dotacja na wykonanie projektu na zespół obiektów sportowych w Żyrzynie

- 30.000,00 zł

-utrzymanie dróg gminnych - 10.000,00 zł

-wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Osiny - 3.000,00 zł

-dotacja dla biblioteki z przeznaczeniem na organizację obchodów 140

Rocznicy Bitwy pod Żyrzynem - 3.000,00 zł

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót

publicznych - 5.000,00 zł

-utrzymanie obiektów mienia komunalnego - 2.900,00 zł

-dotacja dla klubów sportowych - 4.755,00 zł (Klub Sportowy "Awans" -

1.755,00 zł, Klub Sportowy "Tempo" - 2.000,00 zł, Klub Sportowy "Start"

- 1.000,00 zł)

VII.Zwiększa się rezerwę na nieprzewidziane wydatki o kwotę 12.380,00 zł

§2

Zestawienie zmian wykazane w §1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3



Dochody i wydatki gminy po zmianach określonych w §1 wynoszą:

- dochody:9.052.408,00 zł

- wydatki: 9.071.283,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


