
Uchwała Nr VIII/54/2007 z dnia 27 sierpnia 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.

Nr 31/2007 z dnia 17 maja 2007 r.

Nr 35/2007 z dnia 30 maja 2007 r.

Nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.

Nr 50/2007 z dnia 26 lipca 2007 r

Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:

Nr V/36/2007 z dnia 8 marca 2007 r.

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

Nr VII/49/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 6.235,00 zł, z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych: 6.235,00 zł

II. Zmniejsza się wydatki gminy w kwocie 16.200,00 zł zaplanowane na

oświetlenie uliczne

III. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 22.435,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki majątkowe: 16.200,00 zł, z tego na:

- zakup przystanku: 5.200,00 zł



- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Borysów: 11.000,00 zł

2. wydatki bieżące: 6.235,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 6.235,00 zł

§ 2

Zestawienie zmian wykazane w § 1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

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

§ 3

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

- dochody: 12.184.815,00 zł

- wydatki: 12.629.459,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2007

z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z

ich poborem

6.235,00

Rozdz. 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw

6.235,00

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 6.235,00

Ogółem zwiększenia: 6.235,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/2007

z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.200,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 5.200,00

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
11.000,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 11.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.235,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.235,00

Ogółem zwiększenia: 22.435,00

Zmniejszenia

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.200,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16.200,00

Ogółem zmniejszenia: 16.200,00


