
Uchwała Nr XIV/85/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zm.) oraz 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy,

działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami

Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala,

co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/58/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 2011 r. w

sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zwiększeniem się planowanych dochodów o kwotę

37.410,18 zł, tj. z kwoty 22.562.476,31 zł do kwoty 22.599.886,49 zł, z tego

dochodów bieżących w kwocie 15.961.726,26 zł i dochodów majątkowych w

kwocie 6.638.160,23 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące

brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie

22.599.886,49 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 15.961.726,26 zł i

dochody majątkowe w kwocie 6.638.160,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.999.075,00 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 100.400,00 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie

10.000,00 zł.",

2) w związku ze zwiększeniem się planowanych wydatków gminy o kwotę

37.410,18 zł, tj. z kwoty 22.641.870,31 zł do kwoty 22.679.280,49 zł, z tego

wydatków bieżące w kwocie 14.204.038,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie

8.475.242,23 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

22.679.280,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 14.204.038,26 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 8.475.242,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,



w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie ustawami w kwocie 1.999.075,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.400,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania

narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie

20.300,00 zł.",

3) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały w

załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2012 z 29 sierpnia 2012 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zwiększenie Po zmianach

Dochody razem 37410,18 22599886,49

Grupa 102
Dotacje i środki na zadania

własne
37410,18 370903,18

Dział 900
Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska
37410,18 37410,18

Rozdz.90011
Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej
37410,18 37410,18

§ 2440

Dotacje otrzymane z funduszy

celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora

finansów publicznych

37410,18 37410,18



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2012 z 29 sierpnia 2012 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zwiększenie Po zmianach

Wydatki razem 37410,18 22679280,49

Grupa 100 Wydatki na zadania własne 37410,18 12269742,18

Wydatki bieżące 37410,18 11554442,18

wydatki statutowe jednostek 37410,18 2610753,18

Dział 900
Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska
37410,18 391821,18

Wydatki bieżące 37410,18 341821,18

wydatki statutowe jednostek 37410,18 341821,18

Rozdz.90005
Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu
37410,18 57710,18

Wydatki bieżące 37410,18 57710,18

wydatki statutowe jednostek 37410,18 57710,18


