
Uchwała Nr XXIII/139/2013 z dnia 26 września 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 36.154,00 zł,

tj. z kwoty 24.515.024,43 zł do kwoty 24.551.178,43 zł, z tego dochodów

bieżących w kwocie 18.120.444,07 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

24.551.178,43 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 18.120.444,07 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 2.182.089,84 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

36.154,00 zł, tj. z kwoty 24.175.905,43 zł do kwoty 24.212.059,43 zł, z tego

wydatków bieżących w kwocie 16.387.271,07 zł i wydatków majątkowych w

kwocie 7.824.788,36 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące

brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

24.212.059,43 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 16.387.271,07 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 7.824.788,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w



tym:

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

zleconych gminie ustawami w kwocie 2.182.089,84 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, Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany

zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/139/2013 z 26 września 2013 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach

Dochody razem 40364,00 76518,00 24551178,43

Grupa 100 Dochody własne 40364,00 13571959,00

Dział 758 Różne rozliczenia 40364,00 8301307,00

Rozdz.75801

Część oświatowa

subwencji ogólnej

dla jednostek

samorządu

terytorialnego

40364,00 4592117,00

§ 2920
Subwencje ogólne z

budżetu państwa
40364,00 4592117,00

Grupa 102
Dotacje i środki

na zadania własne
63018,00 493049,25

Dział 801
Oświata i

wychowanie
63018,00 107640,00

Rozdz.80103

Oddziały

przedszkolne w

szkołach

podstawowych

19872,00 19872,00

§ 2030

Dotacje celowe

otrzymane z

budżetu państwa na

realizację własnych

zadań bieżących

gmin (związków

gmin)

19872,00 19872,00

Rozdz.80104 Przedszkola 43146,00 87768,00

§ 2030

Dotacje celowe

otrzymane z

budżetu państwa na

realizację własnych

43146,00 87768,00



zadań bieżących

gmin (związków

gmin)

Grupa 120

Dotacje na

programy

finansowane z

udziałem innych

środków

zagranicznych

13500,00 136025,00

Dział 630 Turystyka 13500,00 13500,00

Rozdz.63003

Zadania w zakresie

upowszechniania

turystyki

13500,00 13500,00

§ 2006

Dotacje celowe w

ramach programów

finansowanych z

udziałem środków

europejskich oraz

środków, o których

mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 - 6 ustawy,

lub płatności w

ramach budżetu

środków

europejskich.

13500,00 13500,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/139/2013 z 26 września 2013 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zwiększenie Po zmianach

Wydatki razem 36154,00 24212059,43

Grupa 100 Wydatki na zadania własne 12904,00 12543319,92

Wydatki bieżące 12904,00 12015757,92

wydatki statutowe jednostek 12904,00 2653886,67

Dział 801 Oświata i wychowanie 12904,00 7453655,00

Wydatki bieżące 12904,00 7453655,00

wydatki statutowe jednostek 12904,00 1146468,00

Rozdz.80103
Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych
12904,00 175065,00

Wydatki bieżące 12904,00 175065,00

wydatki statutowe jednostek 12904,00 19840,00

Grupa 120

Wydatki na programy

finansowane z udziałem innych

środków zagranicznych

18000,00 165500,00

Wydatki bieżące 18000,00 165500,00

wynagrodzenia i składki 12680,00 23020,00

wydatki statutowe jednostek 5320,00 126580,00

Dział 630 Turystyka 18000,00 21000,00

Wydatki bieżące 18000,00 21000,00

wynagrodzenia i składki 12680,00 12680,00

wydatki statutowe jednostek 5320,00 8320,00

Rozdz.63003
Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki
18000,00 21000,00

Wydatki bieżące 18000,00 21000,00

wynagrodzenia i składki 12680,00 12680,00

wydatki statutowe jednostek 5320,00 8320,00



Grupa 151

Wydatki na zadania

wykonywane na mocy

porozumień i umów z innymi

jednostkami samorządu

terytorialnego

5250,00 143250,00

Wydatki bieżące 5250,00 143250,00

dotacje 5250,00 143250,00

Dział 600 Transport i łączność 5250,00 143250,00

Wydatki bieżące 5250,00 143250,00

dotacje 5250,00 143250,00

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 5250,00 143250,00

Wydatki bieżące 5250,00 143250,00

dotacje 5250,00 143250,00



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/139/2013 z 26 wrzenia 2013 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Treść
Kwota dotacji (zł)

podmiotowej celowej

Jednostki sektora finansów publicznych 180900,00 218878,00

600 60004

Dotacja dla Miasta Puławy na

realizację powierzonego zadania w

zakresie publicznego transportu

zbiorowego

143250,00

720 72095

Dotacja dla samorządu

województwa na projekt

"Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu"

25983,00

720 72095

Dotacja dla samorządu

województwa na projekt "Wrota

Lubelszczyzny"

4685,00

921 92116 Dotacja dla Gminnej Biblioteki 180900,00

921 92113

Dotacja dla Gminnej Biblioteki na

realizację programu Wieloletniego

Kultura+ Priorytet "Biblioteka+

Infrastruktura Bibliotek"

44960,00

Jednostki nie należące do sektora finansów

publicznych
61909,00

851 85153

Dotacja na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów

Narkomanii

2000,00

851 85154

Dotacja na realizację Gminnego

Programu Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

2000,00

854 85415
Dotacja do stypendium "Dyplom z

marzeń"
3500,00



921 92109

Dotacja dla OSP w Żyrzynie na

realizacje projektu "Montaż

kominka i wyposażenie świetlicy

wiejskiej w Kotlinach"

14409,00

926 92605
Dotacja na upowszechnianie

sportu
40000,00

Ogółem 180900,00 280787,00


