
Uchwała Nr XXV/134/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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 XXII/126/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej

Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 7/2005 z dnia 17 lutego 2005 r.

Nr 10/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie - 155.527,00 zł z następujących

źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 115.991,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - 3.700,00 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.836,00 zł,

- wpłaty mieszkańców na wykonanie dokumentacji na wymianę wodociągu

Żyrzyn - Zagrody - Kotliny - 30.000,00 zł.

II. Zwiększa się przychody w kwocie 222.842,00 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych - 222.842,00 zł.

III.Zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji na wymianę wodociągów - 50.000,00 zł,

- budowę drogi w Zagrodach - 30.000,00 zł.

IV. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 458.369,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa chodnika w Żyrzynie w kierunku Zagród - 60.000,00 zł,

- zakup samochodu dla OSP Kotliny - 40.000.00 zł,

- wykonanie projektu chodnika w Osinach - 8.000,00 zł,

- budowa drogi w Kośminie - 10.000,00 zł,



- wymiana wodociągu Żyrzyn - Zagrody - Kotliny - 320.669,00 zł,

- wydatki urzędu (zakup systemu obsługi ewidencji ludności "Mikropesel",

koszty karty serwisowej, wzrost kosztów związanych z opłatami

internetowymi, zakup wyposażenia) - 16.000,00 zł

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"

- 3.700,00 zł.

§2

Zestawienie zmian wykazane w §1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Dochody, przychody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w §1

wynoszą:

- dochody: 9.961.895,00 zł

- przychody: 222.842,00 zł

- wydatki: 9.939.737,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/134/2005

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30.000,00 zł

Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30.000,00 zł

§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin pozyskane z innych źródeł

30.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

5.836,00 zł

Rozdział 75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

5.836,00 zł

§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.836,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 115.991,00 zł

Rozdział 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

115.991,00 zł

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 115.991,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 3.700,00 zł

Rozdział 85295Pozostała działalność 3.700,00 zł

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

3.700,00 zł

Ogółem zwiększenia 155.527,00 zł



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/134/2005

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 320.669,00 zł

Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 320.669,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 78.000,00 zł

Rozdział 60013Drogi publiczne wojewódzkie 8.000,00 zł

Rozdział 60014Drogi publiczne powiatowe 60.000,00 zł

Rozdział 60016Drogi publiczne gminne 10.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 16.000,00 zł

Rozdział 75023Urzędy gmin 16.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

40.000,00 zł

Rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne 40.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 3.700,00 zł

Rozdział 85295Pozostała działalność 3.700,00 zł

Ogółem zwiększenia 458.369,00 zł

Zmniejszenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 zł

Rozdział 01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 30.000,00 zł

Rozdział 60016Drogi publiczne gminne 30.000,00 zł

Ogółem zmniejszenia 80.000,00 zł



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/134/2005

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

zestawienie przychodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie przychodów

§ 957Nadwyżki z lat ubiegłych 222.842,00 zł

Ogółem zwiększenia 222.842,00 zł


