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

Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 29.481,00 zł z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami - 22.450,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - 7.031,00 zł

II. Zmniejsza się dochody gminy w kwocie 565,00 zł z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami - 565,00 zł,

III.Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 35.481,00 zł z przeznaczeniem na:



- wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza

miejscem zamieszkania - 21.600,00 zł

- wydatki związane ze sfinansowaniem wdrożenia systemów komputerowych

do obsługi świadczeń rodzinnych - 850,00 zł

- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w

formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów

podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku

szkolnym 2004/2005 - 531,00 zł

- dożywianie uczniów - 6.500,00 zł

- rozbudowę strażnicy w Osinach - 6.000,00 zł

IV. Zmniejsza się wydatki gminy w kwocie 67.968,00 zł przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 565,00 zł

- wydatki związane z integracją gminnych systemów kanalizacji sanitarnej z

oczyszczalnią ścieków w Puławach - 41.403,00 zł

- modernizację wodociągów - 26.000,00 zł

V. Zwiększa się rezerwę budżetową o kwotę 61.403,00 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: 9.551.778,00 zł

- wydatki: 10.337.093,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


