
Uchwała nr IX/57/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.

2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (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 III/5/2014 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie

uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)w związku ze zwiększeniem się planowanych wydatków o kwotę

6.827.424,00 zł, tj. z kwoty 20.200.674,18 zł do kwoty 27.028.098,18 zł, z

tego wydatków bieżących w kwocie 16.755.045,18 zł i wydatków majątkowych

w kwocie 10.273.053,00 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące

brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

27.028.098,18 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 16.755.045,18 zł i wydatki

majątkowe w kwocie 10.273.053,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

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

zleconych gminie ustawami w kwocie 2.396.732,18 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.900,00 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 38.000,00 zł,

5) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie

598.454,00 zł.",

2)zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

"1.Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.757.671,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu

w wysokości 6.757.671,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie

7.032.171,00 zł.



4. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 274.500,00 zł.

5. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających

rodzaj przychodu i rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 2.",

3)w związku ze zmianami, określonymi w pkt 12 niniejszej uchwały w

załącznikach nr 2, nr 3 i nr 5 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 IX/57/2015 z 16 grudnia 2015 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zwiększenie Po zmianach

Wydatki razem 6827424,00 27028098,18

Grupa 100 Wydatki na zadania własne 6827424,00 22553468,00

Wydatki majątkowe 6827424,00 9295313,00

inwestycje J.S.T. 6827424,00 8975513,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 6827424,00 16305149,00

Wydatki majątkowe 6827424,00 7965328,00

inwestycje J.S.T. 6827424,00 7965328,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 6827424,00 8168987,00

Wydatki majątkowe 6827424,00 7965328,00

inwestycje J.S.T. 6827424,00 7965328,00



Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/57/2015 z 16 grudnia 2015 r.

Zestawienie zmian w przychodach i rozchodach

w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Przychody budżetowe ogółem 7032171,00

§ 952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym
6827424,00

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 204747,00

Wolne środki 204747,00

Rozchody budżetowe ogółem 274500,00

§ 922 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 274500,00

Spłata pożyczki WFOŚ 74500,00

Spłata kredytu zaciągniętego na realizację wydatków

inwestycyjnych
200000,00



Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/57/2015 z 16 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych

Symbol Nazwa Po zmianach

Wydatki razem 10273053,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 465860,00

Zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu

"Międzygminny system wodno-ściekowy" w ramach

Aglomeracji Puławy - wniesienie udziałów do spółki

komunalnej Miasto Puławy

300000,00

Modernizacja stawów z przeznaczeniem na zbiornik

przeciwpożarowy i rekreację w Skrudkach
8000,00

Wydatki związane z przebudową wodociągów w

Kotlinach, Osinach i Żyrzynie
157860,00

Dział 600 Transport i łączność 523240,00

Budowa dróg gminnych 11126,00

Dotacja dla powiatu na modernizacje dróg

powiatowych
200000,00

Budowa drogi w Cezarynie 47849,00

Modernizacja drogi gminnej w Bałtowie 51153,00

Wykonanie projektu drogi gminnej w Borysowie 3000,00

Budowa drogi w Żerdzi 66022,00

Budowa drogi ul. Polna w Żyrzynie 101950,00

Wykonanie dokumentacji na budowe chodnika przy

drodze powiatowej w Osinach - pomoc rzeczowa
22140,00

Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej

modernizacji drogi powiatowej o Nr 2500L na odcinku

Skrudki - Wilczanka

20000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 383100,00

Modernizacja budynku SPZOZ 213300,00

Termomodernizacja budynków komunalnych w

Żyrzynie
150000,00



Zakup kosiarki typu traktorek 16800,00

Zakup działki w Żyrzynie 3000,00

Dział 720 Informatyka 240000,00

Zakupy inwestycyjne w ramach projetu:

"Profesjonalna e-Administracja"
240000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 7965328,00

Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w

Żyrzynie
7965328,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 18000,00

Modernizacja gabinetów lekarskich 18000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 156925,00

Wykonanie oświetlenia ulicznego 156925,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 520600,00

Wykonanie projektu świetlicy w Zagrodach 8500,00

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w

Borysowie
236000,00

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w

Borysowie
126000,00

Odnowienie polichromii w Dworku Kossaków w

Kośminie
24500,00

Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni

zewnętrzenej w Kośmnie
60600,00

Odnowienie polichromii w Dworku Kossaków w

Kośminie
7200,00

Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni

zewnętrznej w Kośmnie
32600,00

Budowa łazienek w Woli Osińskiej 16500,00

Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-

Kulturalne i Promocji
4400,00

Adaptacja dworku w Kośminie 4300,00


