
Uchwała Nr XIII/93/2008 z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 XI/74/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, zmienionej uchwałą Rady

Gminy Żyrzyn Nr XII/91/2008 z dnia 27 lutego 2008 r., wprowadza się

następujące zmiany:

I. Zmniejsza dochody gminy w wysokości 185,00 zł z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej: 185,00 zł.

II. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 813.826,00 zł, z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego: 153.826,00 zł,

- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki: 330.000,00 zł,

- środki z Urzędu Marszałkowskiego: 330.000,00 zł.

III.Zwiększa się przychody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia

kredytu.

IV. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 185,00 zł przeznaczone na

aktualizacje rejestru wyborców.

V. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.163.826,00 zł z przeznaczeniem na:

1.wydatki majątkowe: 1.010.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki

związane z realizacją Programu "Moje boisko Orlik 2012".

2.wydatki bieżące: 153.826,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oświaty.

§ 2

Zestawienie zmian wykazane w § 1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

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



§ 3

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

wynoszą:

dochody: 16.552.172,00 zł,

przychody: 750.000,00 zł,

wydatki: 17.007.172,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/93/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

zmniejszenie zwiększenie

Dochody razem 185 813.826

Dział 751

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

185 0

Rozdz. 75101
Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
185 0

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami

185 0

Dział 758 Różne rozliczenia 0 153.826

Rozdz. 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu

terytorialnego

0 153.826

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0 153.826

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 0 660.000

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 0 660.000

§ 6290

Środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł

0 660.000



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

zmniejszenie zwiększenie

Wydatki razem 185 1.163.826

Zadania własne gminy 0 1.163.826

Dział 801 Oświata i wychowanie 0 153.826

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 0 78.826

Rozdz. 80104 Przedszkola 0 25.000

Rozdz. 80110 Gimnazja 0 50.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 0 1.010.000

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 0 1.010.000

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne

zlecone ustawami
185 0

Dział 751

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

185 0

Rozdz. 75101
Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa
185 0



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/93/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

Zestawienie zmian w przychodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

zwiększenie

Przychody razem 350.000

§ 952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym
350.000


