
Uchwała Nr VI/42/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 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. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

249, poz. 2104 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 III/14/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2006 roku w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, zmienionej:

zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn

Nr 8/2007 z dnia 15 lutego 2007 r.

Nr 18/2007 z dnia 22 marca 2007 r.

oraz uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr V/36/2007 z dnia 8 marca 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się dochody gminy w kwocie 10.793,00 zł, z tytułu:

- części oświatowej subwencji: 10.793,00 zł.

II. Zwiększa się przychody w kwocie 182.644,00 zł z tytułu nadwyżki

budżetowej.

III. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu:

- środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Puławach: 100.000,00 zł.

IV. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 271.851,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki majątkowe: 200.000,00 zł, z tego na:

- przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Żyrzyn: 100.000,00 zł,

- dotacja celowa dla powiatu puławskiego na remont drogi powiatowej w

miejscowości Bałtów: 100.000,00 zł.

2. wydatki bieżące: 57.852,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i nagrody

jubileuszowej dla pracowników odchodzących na emeryturę:



57.852,00 zł.

3. rezerwę ogólną: 13.999,00 zł.

§ 2

Zestawienie zmian wykazane w § 1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3) do niniejszej uchwały.

§ 3

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

wynoszą:

- dochody: 12.080.016,00 zł

- przychody: 532.644,00 zł

- wydatki: 12.317.660,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2007

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000

Rozdz. 90011 Fudusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100.000

§ 6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych

100.000

Ogółem zwiększenia: 100.000

Zmniejszenia

Dział 758 Różne rozliczenia 10.793

Rozdz. 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego
10.793

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.793

Ogółem zwiększenia: 10.793



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2007

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 100.000

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000

Dział 600 Transport i łączność 100.000

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000

Dział 750 Administracja publiczna 57.852

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 57.852

Dział 758 Różne rozliczenia 13.999

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 13.999

Ogółem zwiększenia: 271.851



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/2007

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Zestawienie przychodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 182.644

Ogółem zwiększenia: 182.644


