
Uchwała Nr XXII/125/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 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, na wniosek Wójta Gminy

Żyrzyn po zapoznaniu się z pozytywną opinią i wnioskami Komisji Budżetowej,

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XIV/74/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 2 lutego 2004 roku w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, zmienionej:

Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 8/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.

Nr 15/2004 z dnia 29 marca 2004 r.

Nr 42/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r.

Nr 47/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.

Nr 60/2005 z dnia 26 lipca 2004 r.

Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:

Nr XVI/83/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Nr XVII/87/2004 z dnia 31 maja 2004 r.

Nr XVIII/88/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.

Nr XIX/95/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.

Nr XX/97/2004 z dnia 8 listopada 2004 r.

Nr XXI/110/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie - 15.042,00 zł z następujących

źródeł:

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 13.662,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - 1.380,00 zł,

II. Zmniejsza się dochody gminy w kwocie - 7.653,00 zł z następujących

źródeł:



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami - 7.520,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami - 133,00 zł,

III.Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.653,00 zł przeznaczone na:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych - 1.960,00 zł,

- wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego - 133,00 zł,

- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne -

420,00 zł,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze - 5.000,00 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu

Europejskiego - 140,00 zł,

IV. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 15.042,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki urzędu - 11.478,00 zł,

- utrzymanie dróg gminnych - 2.184,00 zł,

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem

zawodowym nuczycieli - 600,00 zł,

- dożywianie uczniów - 780,00 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:10.076.386,00 zł

- wydatki: 10.834.738,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


