
Uchwała Nr X/53/2003 z dnia 28 sierpnia 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 uchwałami Rady

Gminy Żyrzyn:

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

Nr VII/39/2003 z dnia 2003 r.

Nr VIII/44/2003 z dnia 11 lipca 2003 r.

Nr IX/52/2003 z dnia 17 lipca 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.

Nr 39/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nr 47/2003 z dnia 29 lipca 2003 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 39.000,00 zł z następujących źródeł:

-część oświatowa subwencji ogólnej - 17.000,00 zł,

-wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w Zagrodach - 22.000,00 zł.

II. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 240.000,00 zł z tytułu zaciągniętych

pożyczek.

III.Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 170.000,00 zł przeznaczone na

budowę kanalizacji w Zagrodach.

IV. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 449.000,00 zł z przeznaczeniem na:



-wykonanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i

bezpieczeństwa uczniów - 17.000,00 zł,

-budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zagrody - 112.000,00 zł,

-rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Żyrzynie -

320.000,00 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 budżetu gminy po zmianach określonych w §1 wynoszą:

- dochody: 9.108.043,00 zł

- przychody: 674.591,00 zł

- wydatki: 9.541.918,00 zł

§4

Wprowadza się załącznik Nr 9 - Limity wydatków na wieloletnie programy

inwestycyjne do uchwały Nr IV/20/2002 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia

2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok zgodnie z

załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


