
Uchwała Nr XXXIII/169/2006 z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/166/2005 Rady Gminy Żyrzyn

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 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. 82 ust. 1,

art. 165, art. 184, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) - 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 XXXI/166/2005 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2005 r. w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta

Gminy Żyrzyn Nr 8/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. wprowadza się następujące

zmiany:

1)w §1:

a)w ust. 1 dodaje się tiret 3 i 4 w brzmieniu:

"-dochody związane z realizacją zadań własnych na kwotę 9.723.539 zł,

- dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego na kwotę 62.000 zł"

b)w ust. 2 dodaje się tiret 3 i 4 w brzmieniu:

"-wydatki związane z realizacją zadań własnych na kwotę 9.961.539 zł"

- wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego na kwotę 124.000 zł"

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 300.000 zł"

d)po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4.Ustala się potrzeby pożyczkowe budżetu gminy w kwocie 480.000 zł, z

przeznaczeniem na:

-sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł

-spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie

180.000 zł"

2)w §4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:



"4.Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie

89.880 zł, oraz wydatków w kwocie 90.008 zł."

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3)w §7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień wynikających z

postanowień zawartych w ust. 3 kierownikom jednostek organizacyjnych

Gminy Żyrzyn."

4)§9 otrzymuje brzmienie:

"§9.Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku w szczegółowości

uchwały budżetowej oraz pisemnych informacji złożonych przez

dyrektora SPZOZ w Żyrzynie i Biblioteki Gminnej w Żyrzynie w

szczegółowości wynikającej z planów finansowych tych jednostek z

uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych."

5)Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 80.000,00 zł przeznaczone na zmianę

planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

6)Zwiększa się rozchody gminy o kwotę 25.941,00 zł przeznaczone na spłatę

rat pożyczek i pokrycie deficytu za 2005 rok.

7)Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 54.059,00 zł z przeznaczeniem na:

-opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej we wsi Żyrzyn:

42.000,00 zł

-dotacja dla Policji: 3.059,00 zł

-utrzymanie dróg gminnych: 3.900,00 zł

-utrzymanie ochotniczych straży pożarnych: 2.100,00 zł

-zakup kosiarki dla utrzymania boiska przy szkole Podstawowej w Żyrzynie:

3.000,00 zł

§2

Zestawienie zmian wykazane w §1 pkt 5, 6, 7 w ujęciu klasyfikacji budżetowej

określają załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wydatki i rozchody budżetu gminy po zmianach określonych w §2 wynoszą:



-wydatki: 11.661.801,00 zł

-rozchody: 205.941,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/169/2006

z dnia 8 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych

na 2006 rok

Lp. Nazwa jednostki
Klasyfikacja

budżetowa
Przychody Wydatki

1.
Szkoła Podstawowa w

Żyrzynie
801/80101 58.000,00 zł 58.068,00 zł

2.
Gminne Przedszkole w

Żyrzynie
801/80104 31.880,00 zł 31.940,00 zł

Ogółem 89.880,00 zł 90.008,00 zł



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/169/2006

z dnia 8 marca 2006 r.

zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia:

Dział 710 Działalność usługowa 80.000,00 zł

Rozdział 71004Plany zagospodarowania przestrzennego 80.000,00 zł

Ogółem zmniejszenia 80.000,00 zł

Zwiększenia:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 42.000,00 zł

Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 42.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 3.900,00 zł

Rozdział 60016Drogi publiczne gminne 3.900,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

5.159,00 zł

Rozdział 75403Jednostki terenowe Policji 3.059,00 zł

Rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne 2.100,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.000,00 zł

Rozdział 80101Szkoły podstawowe 3.000,00 zł

Ogółem zwiększenia 54.059,00 zł



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/169/2006

z dnia 8 marca 2006 r.

zestawienie rozchodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie rozchodów:

§992Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 22.500,00 zł

§995Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 3.441,00 zł

Ogółem 25.941,00 zł


