
Uchwała Nr III/14/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 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. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) - Rada Gminy, po zapoznaniu się z

pozytywną opinią i wnioskami Komisji Budżetowej i Mienia Komunalnego,

uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XL/215/2001 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2001 roku w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok zmienionej uchwałami Rady

Gminy Żyrzyn:

Nr XLI/217/2002 z dnia 22 lutego 2002 r.,

Nr XLII/229/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r.,

Nr XLIII/233/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r.,

Nr XLIV/238/2002 z dnia 31 lipca 2002 r.,

Nr XLVI/244/2002 z dnia 26 sierpnia 2002 r.,

Nr XLVII/249/2002 z dnia 9 października 2002 r.;

uchwałami Zarządu Gminy Żyrzyn:

Nr 102/347/2002 z dnia 25 marca 2002 r.,

Nr 105/376/2002 z dnia 10 maja 2002 r.,

Nr 107/390/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r.,

Nr 110/404/2002 z dnia 12 lipca 2002 r.,

Nr 113/413/2002 z dnia 8 sierpnia 2002 r.,

Nr 115/426/2002 z dnia 9 września 2002 r.,

Nr 119/433/2002 z dnia 24 października 2002 r.;

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 10/2002 z dnia 21 listopada 2002 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 32.367,00 zł z następujących źródeł:



-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -

28.000,00 zł;

-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje własnych

zadań bieżących gmin - 4.367,00 zł;

II. Zmniejsza się dochody gminy w kwocie 4.450,00 zł z następujących źródeł:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -

4.450,00 zł

III.Zmniejsza się wydatki gminy w kwocie 14.950,00 zł przeznaczone na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

świadczenia z pomocy społecznej - 4.450,00 zł,

-odsetki od pożyczek - 5.000,00 zł,

-utrzymanie wysypisk - 5.500,00 zł.

IV. Zwiększa się wydatki gminy w kwocie 42.867,00 zł z przeznaczeniem na:

-wypłatę świadczeń dla podopiecznych z pomocy społecznej - 4.000,00 zł;

-dofinansowanie bieżącego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej -

1.000,00 zł;

-oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych -

23.000,00 zł;

-sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla

nauczycieli emerytów i rencistów - 4.118,00 zł;

-sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych

do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem

zawodowym nauczycieli - 150,00 zł;

-sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego

systemu wynagradzania nauczycieli - 99,00 zł;

-zakup komputerów - 10.500 zł.

V. Przeniesienie między działami środków pochodzących z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 61.323,00 zł.

§2

Zestawienie zmian wykazane w §1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3



Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w §1 wynoszą:

- dochody:8.846.970,00 zł

- wydatki: 8.982.716,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


