
Uchwała Nr XXIX/156/2005 z dnia 8 listopada 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.

Nr 37/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Nr 47/2005 z dnia 29 września 2005 r.

Nr 51/2005 z dnia 24 października 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.

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

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetowe w wysokości 92.900,00 zł z następujących

źródeł:

-środki finansowe pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej: 50.000,00 zł

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie: 36.000,00 zł



-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej: 6.900,00 zł

II. Zmniejsza się dochody gminy w wysokości 25.000,00 zł z następujących

źródeł:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin: 25.000,00 zł

III.Zmniejsza się rozchody w wysokości 27.000,00 zł

IV. Zmniejsza się przychody budżetowe w wysokości 53.000,00 zł

V. Zmniejsza się wydatki budżetowe w wysokości 225.741,00 zł przeznaczone

na:

-spłatę odsetek od pożyczek: 20.000,00 zł

-wypłatę prowizji dla inkasentów: 7.000,00 zł

-wymianę wodociągu Zagrody - Kotliny: 106.741,00 zł

-wypłatę zasiłków stałych: 14.000,00 zł

-wypłatę zasiłków okresowych: 25.000,00 zł

-pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów:

53.000,00 zł

VI. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 267.641,00 zł z przeznaczeniem na:

-wydatki związane ze zmianą systemu podatkowego i płacowego (wymiana

serwera i oprogramowania): 27.000,00 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci: 12.000,00 zł,

-wymiana wodociągu w Żyrzynie: 38.000,00 zł,

-budowę drogi w Zagrodach: 20.424,00 zł,

-budowę drogi w Kośmnie: 84.539,00 zł,

-budowę oświetlenia w Osinach: 28.778,00 zł

-wypłatę świadczeń rodzinnych: 50.000,00 zł

-dotację dla biblioteki na realizację zadania: Zakup nowości wydawniczych

dla bibliotek publicznych: 6.900,00 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, przychody, rozchody i wydatki budżetu gminy po zmianach



określonych w §1 wynoszą:

- dochody: 10.169.086,00 zł

- wydatki: 10.230.928,00 zł

- rozchody: 198.000,00 zł

- przychody: 259.842,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/156/2005

z dnia 8 listopada 2005 r.

zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

1. Zwiększenia:

Dział 852 Pomoc społeczna 50.000,00 zł

Rozdział 85212Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

50.000,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie

50.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

50.000,00 zł

Rozdział 90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej

50.000,00 zł

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych

50.000,00 zł

Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego 6.900,00 zł

Rozdział 92116Biblioteki 6.900,00 zł

§ 2020 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na

zadania realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

6.900,00 zł

Ogółem zwiększenia 106.900,00 zł

2. Zmniejszenia:

Dział 852 Pomoc społeczna 39.000,00 zł

Rozdział 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

39.000,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie

14.000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

25.000,00 zł



Ogółem zmniejszenia 39.000,00 zł



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/156/2005

z dnia 8 listopada 2005 r.

zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

1. Zwiększenia:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 38.000,00 zł

Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 38.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 104.963,00 zł

Rozdział 60016Drogi publiczne gminne 104.963,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 27.000,00 zł

Rozdział 75023Urzędy gmin 27.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 50.000,00 zł

Rozdział 85212Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

50.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
40.778,00 zł

Rozdział 90003Oczyszczanie miast i wsi 12.000,00 zł

Rozdział 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 28.778,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.900,00 zł

Rozdział 92116Biblioteki 6.900,00 zł

Ogółem zwiększenia 267.641,00 zł

2. Zmniejszenia:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 106.741,00 zł

Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 106.741,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

7.000,00 zł

Rozdział 75647Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych
7.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 20.000,00 zł

Rozdział 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
20.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 39.000,00 zł



Rozdział 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
39.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53.000,00 zł

Rozdział 85495Pozostała działalność 53.000,00 zł

Ogółem zmniejszenia 225.741,00 zł



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/156/2005

z dnia 8 listopada 2005 r.

zestawienie rozchodów i przychodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej

I. Zmniejszenie rozchodów:

§ 992Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 27.000,00 zł

Ogółem zmniejszenia 27.000,00 zł

II. Zmniejszenie przychodów:

§ 952Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 53.000,00 zł

Ogółem zmniejszenia 53.000,00 zł


