
Uchwała Nr XXXIV/176/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 Zarządzeniami

Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 8/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.

Nr 17/2006 z dnia 27 marca 2006 r.

oraz Uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXIII/169/2006 z dnia 8 marca 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 61.417,00 zł z następujących źródeł:

-środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Puławach: 50.000,00 zł

-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych: 11.417,00 zł

II. Zmniejsza się dochody gminy w kwocie 12.481,00 zł z następujących

źródeł:

-część oświatowa subwencji: 12.481,00 zł

III. Zwiększa się przychody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu

IV. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 118.000,00 zł przeznaczone na:

-przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zagrody:

118.000,00 zł

V. Zmniejsza się rezerwę budżetowa w kwocie 12.000,00 zł

VI. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 228.936,00 zł z przeznaczeniem na:

-przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Zagrody:

50.000,00 zł

-wykonanie schodów w gimnazjum: 14.000,00 zł

-przebudowę sieci wodociągowej w Żyrzynie: 64.936,00 zł



-budowa drogi powiatowej ul. Partyzantów w Żyrzynie: 50.000,00 zł

-remonty dróg gminnych: 50.000,00 zł

VII.Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do

niniejszej uchwały.

§2

Zestawienie zmian wykazane w §1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Dochody, przychody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w §1

wynoszą:

- dochody: 11.448.219,00 zł

- przychody: 530.000,00 zł

- wydatki: 11.772.278,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/176/2006

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenie Zwiększenie

Dochody razem 12.481 61.417

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

0 11.417

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochów budżetu

państwa

0 11.417

§0010 Podatek dochodowy od osób

fizycznych
0 11.417

Dział 758 Różne rozliczenia 12.481 0

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu

terytorialnego

12.481 0

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12.481 0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
0 50.000

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej
0 50.000

§6260 Dotacje otrzymane z funduszy

celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów

publicznych

0 50.000



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/176/2006

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenie Zwiększenie

Wydatki razem 15.064 114.000

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.064 0

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi
3.064 0

Dział 600 Transport i łączność 0 100.000

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 50.000

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 0 50.000

Dział 758 Różne rozliczenia 12.000 0

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 12.000 0

Dział 801 Oświata i wychowanie 0 14.000

Rozdz. 80110 Gimnazja 0 14.000



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/176/2006

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Przychody i rozchody po zmianach

Plan po zmianach

Przychody razem 530.000

§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym
530.000

Kredyt na budowę drogi gminnej w Zagrodach 255.000

Kredyt na remonty dróg gminnych 50.000

Kredyt na wykonanie termomodernizacji Szkoły

Podstawowej w Skrudkach
225.000

Rozchody razem 205.941

§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 202.500

Spłata rat kapitałowych 202.500

§995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 3.441

Pokrycie deficytu 3.441


