
Uchwała Nr XXXVIII/191/2006 z dnia 18 października 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.

Nr 47/2006 z dnia 28 września 2006r.

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.

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

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 144.056,00 zł z następujących

źródeł:

-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie: 42.370,00 zł

-środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Puławach: 47.496,00 zł

-wpłata z tytułu odszkodowania za skradzione komputery: 36.306,00 zł



-wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

6.265,00 zł

-wpływy z tytułu sprzedaży działek: 11.619,00 zł

II. Zmniejsza się wydatki gminy w kwocie 70.846,00 zł przeznaczone na:

-wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich w budynku SPZOZ w

Żyrzynie: 23.350,00 zł

-wymianę wodociągu w Zagrodach: 47.496,00 zł

III.Zwiększa się wydatki gminy w kwocie 214.902,00 zł z przeznaczeniem na:

-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

samorządowych: 42.370,00 zł

-budowę drogi w Żyrzynie ul. Partyzantów: 54.435,00 zł

-wymianę wodociągu w Zagrodach: 47.496,00 zł

-zakup komputerów: 36.306,00 zł

-wykonanie projektu technicznego pod rozbudowę Domu Strażaka w

Żyrzynie: 9.500,00 zł

-wydatki związane z remontem dachu: 9.729,00 zł

-wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 6.265,00 zł

-utrzymanie mienia gminnego: 1.305,00 zł

-rozbudowa strażnicy w Osinach: 7.496,00 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:11.755.444,00 zł

- wydatki: 12.079.503,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/191/2006

z dnia 18 października 2006 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.619,00

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.619,00

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11.619,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa
42.370,00

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików

województw oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

42.370,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

42.370,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajacych osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

6.265,00

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw

6.265,00

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 6.265,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 36.306,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 36.306,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 36.306,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 47.496,00

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 47.496,00

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych

47.496,00



Ogółem zwiększenia: 144.056,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/191/2006

z dnia 18 października 2006 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 47.496,00

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 47.496,00

Dział 600 Transport i łączność 54.435,00

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 54.435,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.305,00

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.305,00

Dział 750 Administracja publiczna 9.729,00

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 9.729,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
16.996,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 16.996,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa
42.370,00

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików

województw oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

42.370,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 36.306,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 36.306,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.265,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.265,00

Ogółem zwiększenia: 214.902,00

Zmniejszenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 47.496,00

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 47.496,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 23.350,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 23.350,00



Ogółem zmniejszenia: 70.846,00


