
Uchwała Nr XXVIII/151/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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, na wniosek Wójta Gminy

Żyrzyn po zapoznaniu się z pozytywną opinią i wnioskami Komisji Budżetowej,

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXII/126/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej:

Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 7/2005 z dnia 17 lutego 2005 r.

Nr 10/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

Nr 17/2005 z dnia 5 maja 2005 r.

Nr 22/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r.

Nr 25/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r.

oraz Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:

Nr XXV/134/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r.

Nr XXVII/145/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 10.836,00 zł z tytułu:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin: 10.836,00 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe w wysokości 22.000,00 zł przeznaczone

na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kośminie

III.Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 32.836,00 zł z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych: 5.000,00 zł,

-sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w

klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006:

556,00 zł,



-dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o

pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania

określonej pracy: 5.280,00 zł

-utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie: 22.000,00 zł

§2

Zestawienie zmian wykazane w §1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

- dochody:10.035.286,00 zł

- wydatki: 10.123.128,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/151/2005

z dnia 18 sierpnia 2005 r.

zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia:

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.836,00 zł

Rozdział 80101Szkoły podstawowe 556,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

556,00 zł

Rozdział 80195Pozostała działalność 5.280,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

5.280,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 5.000,00 zł

Rozdział 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

5.000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

5.000,00 zł

Ogółem zwiększenia 10.836,00 zł



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/151/2005

z dnia 18 sierpnia 2005 r.

zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

1. Zwiększenia:

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.836,00 zł

Rozdział 80101Szkoły podstawowe 556,00 zł

Rozdział 80195Pozostała działalność 5.280,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 5.000,00 zł

Rozdział 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

5.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.000,00 zł

Rozdział 85401Świetlice szkolne 22.000,00 zł

Ogółem zwiększenia 32.836,00 zł

2. Zmniejszenia:

Dział 801 Oświata i wychowanie 22.000,00 zł

Rozdział 80101Szkoły podstawowe 22.000,00 zł

Ogółem zmniejszenia 22.000,00 zł


