
Uchwała Nr XXI/132/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 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 2013 r., poz. 594) oraz art. 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 XVII/99/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w

sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)w związku ze zwiększeniem się planowanych dochodów o kwotę 18.000,00 zł,

tj. z kwoty 23.720.557,51 zł do kwoty 23.738.557,51 zł, z tego dochodów

bieżących w kwocie 17.307.823,15 zł i dochodów majątkowych w kwocie

6.430.734,36 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie

23.738.557,51 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 17.307.823,15 zł i

dochody majątkowe w kwocie 6.430.734,36 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 2.180.461,84 zł,

2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 108.808,00 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

18.000,00 zł, tj. z kwoty 23.381.438,51 zł do kwoty 23.399.438,51 zł, z tego

wydatki bieżące w kwocie 15.639.610,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie

7.759.828,36 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

23.399.438,51 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 15.639.610,15 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 7.759.828,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w

tym:



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

zleconych gminie ustawami w kwocie 2.180.461,84 zł,

2)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.808,00 zł,

3)wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania

narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,

4)wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie

47.999,00 zł.",

3)w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1 - 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 XXI/132/2013 z 31 lipca 2013 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zwiększenie Po zmianach

Dochody razem 18000,00 23738557,51

Grupa 100 Dochody własne 18000,00 13612323,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 1000,00 97894,00

Rozdz.80110 Gimnazja 1000,00 1000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1000,00 1000,00

Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
17000,00 17000,00

Rozdz.92195 Pozostała działalność 17000,00 17000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 17000,00 17000,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/132/2013 z 31 lipca 2013 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zwiększenie Po zmianach

Wydatki razem 18000,00 23399438,51

Grupa 100 Wydatki na zadania własne 18000,00 12436193,25

Wydatki bieżące 18000,00 11983591,25

wydatki statutowe jednostek 18000,00 2647226,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 1000,00 7440751,00

Wydatki bieżące 1000,00 7440751,00

wydatki statutowe jednostek 1000,00 1119004,00

Rozdz.80110 Gimnazja 1000,00 1583834,00

Wydatki bieżące 1000,00 1583834,00

wydatki statutowe jednostek 1000,00 103360,00

Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
17000,00 275682,00

Wydatki bieżące 17000,00 275682,00

wydatki statutowe jednostek 17000,00 60800,00

Rozdz.92195 Pozostała działalność 17000,00 43000,00

Wydatki bieżące 17000,00 43000,00

wydatki statutowe jednostek 17000,00 43000,00


