
Uchwała Nr XI/56/2003 z dnia 29 października 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.

Nr X/53/2003 z 28 sierpnia 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.

Nr 54/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Nr 58/2003 z dnia 19 września 2003 r.

Nr 63/2003 z dnia 14 października 2003 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 157.086,00 zł z następujących

źródeł:

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych

zadań bieżących gmin - 4.870,00 zł

-Część oświatowa subwencji ogólnej - 83.000,00 zł



-Część rekompensująca subwencji ogólnej - 31.416,00 zł

-Rozliczenia z lat ubiegłych - 23.000,00 zł

-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 14.800,00 zł

II. Zmniejsza się dochody gminy w kwocie 92.300,00 zł z następujących

źródeł:

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin - 1.000,00 zł

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami - 91.300,00 zł

III.Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 102.300,00 zł przeznaczone na:

-sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -

1.000,00 zł

-spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 10.000,00 zł

-wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych -

12.250,00 zł

-wypłatę rent socjalnych - 79.050,00 zł

IV. Zmniejsza się rezerwę na nieprzewidziane wydatki - 16.193,00 zł

V. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 183.279,00 zł z przeznaczeniem na:

-Dofinansowanie dożywiania uczniów - 4.870,00 zł

-Dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla

zdrowia i bezpieczeństwa uczniów - 83.000,00 zł

-Wydatki związane z rekultywacją wysypiska - 5.000,00 zł

-Oświetlenie uliczne - 7.188,00 zł

-Wydatki związane z odejściem pracowników na rentę chorobową -

30.421,00 zł

-Zakup przystanków autobusowych - 11.500,00 zł

-Wykonanie dokumentacji na budowę chodników - 11.500,00 zł

-Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych - 14.800,00 zł

-Rozbudowę Strażnicy w Osinach - 7.000,00 zł

-Badania profilaktyczne - 8.000,00 zł

§2

Zestawienie zmian wykazane w §1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki Nr 1, Nr 2 do niniejszej uchwały.



§3

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

- dochody:9.172.829,00 zł

- wydatki: 9.606.704,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


