
Uchwała Nr XXXVI/186/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 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. 82 ust. 1,

art. 165, art. 184, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) - 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 XXXI/166/2005 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2005 r. w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zmienionej Zarządzeniami

Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 8/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.

Nr 17/2006 z dnia 27 marca 2006 r.

Nr 27/2006 z dnia 31 maja 2006 r.

Nr 31/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r.

Nr 40/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r.

oraz Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:

Nr XXXIII/169/2006 z dnia 8 marca 2006 r.

Nr XXXIV/176/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 52.129,00 zł z następujących źródeł:

-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących gminy: 12.057,00 zł

-dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień: 72,00 zł

-dotacje otrzymywane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych: 40.000,00 zł

II. Zwiększa się wydatki gminy w kwocie 64.129,00 zł z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w

zakresie dożywiania": 2.150,00 zł



-sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla

uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych

w roku szkolnym 2006/2007: 342,00 zł

-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

młodocianych pracowników: 9.565,00 zł

-budowę drogi w miejscowości Zagrody: 40.000,00 zł

-zakup i zamontowanie siedzisk i barier odgradzających na boisku przy

szkole Podstawowej w Żyrzynie oraz remont szatni: 12.000,00 zł

-zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca stawienia

poborowych: 72,00 zł

III.Zmniejsza się wydatki gminy w kwocie 12.000,00 zł przeznaczone na:

-zakup wiat przystankowych: 12.000,00 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:11.551.388,00 zł

- wydatki: 11.875.447,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/186/2006

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 40.000,00

Rozdz. 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 40.000,00

§6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych

40.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 72,00

Rozdz. 75045 Komisje poborowe 72,00

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

72,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 9.907,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 342,00

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin
342,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 9.565,00

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin
9.565,00

Dział 852 Pomoc społeczna 2.150,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 2.150,00

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin
2.150,00

Ogółem zwiększenia: 52.129,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/186/2006

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 600 Transport i łączność 40.000,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 40.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 72,00

Rozdz. 75045 Komisje poborowe 72,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 21.907,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 12.342,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 9.565,00

Dział 852 Pomoc społeczna 2.150,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 2.150,00

Ogółem zwiększenia: 64.129,00

Zmniejszenia

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.000,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 12.000,00

Ogółem zmniejszenia: 12.000,00


