
Uchwała Nr IX/59/2007 z dnia 12 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 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. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

249, poz. 2104 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 III/14/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2006 roku w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, zmienionej:

Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 8/2007 z dnia 15 lutego 2007 r.

Nr 18/2007 z dnia 22 marca 2007 r.

Nr 31/2007 z dnia 17 maja 2007 r.

Nr 35/2007 z dnia 30 maja 2007 r.

Nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.

Nr 50/2007 z dnia 26 lipca 2007 r.

Nr 58/2007 z dnia 1 września 2007 r.

Nr 63/2007 z dnia 28 września 2007 r.

Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:

Nr V/36/2007 z dnia 8 marca 2007 r.

Nr VI/42/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Nr VII/49/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.

Nr VIII/54/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 111.646,00 zł, z następujących

źródeł:

- środki przekazane w ramach umowy zawartej z Fundacją Fundusz

Współpracy Agro-Smak - Rozwój Rynków Produktów Regionalnych i

Lokalnyc,h jako udział w programie "Nasze Kulturalne Dziedzictwo":



4.990,00 zł

- środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 40.000,00 zł

- dobrowolne wpłaty na organizację Święta Kultury "Dziedzictwo Ojców"

oraz koncertu Joszki Brody i zespołu "Dzieci z Brodą": 18.000,00 zł

- środki przekazane z PZU na wykonanie systemu alarmowego w 3

obiektach: 5.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych

zadań bieżących gmin: 25.355,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami: 18.301,00 zł

II. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 88.200,00 zł zaplanowane

na:

- budowę drogi w Skrudkach: 82.000,00 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w Osinach: 6.200,00 zł

III. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 199.846,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki majątkowe: 128.200,00 zł, z tego na:

- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kośminie:

53.000,00 zł

- budowę drogi w Zagrodach: 69.000,00 zł

- rozbudowę strażnicy w Osinach: 6.200,00 zł

2. wydatki bieżące: 71.646,00 zł, z tego na:

- realizację projektu "Nasze Kulturalne Dziedzictwo" - identyfikacja i

promocja produktu regionalnego i tradycyjnego Gminy Żyrzyn:

4.990,00 zł

- wydatki związane z organizacją Święta Kultury "Dziedzictwo Ojców"

oraz koncertu Joszki Brody i zespołu "Dzieci z Brodą": 18.000,00 zł

- wykonanie instalacji systemu alarmowego: 5.000,00 zł

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o

charakterze socjalnym: 25.355,00 zł

- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu:

18.301,00 zł

§ 2

Zestawienie zmian wykazane w § 1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki (załącznik 1, załącznik 2) do niniejszej uchwały.



§ 3

Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 wynoszą:

- dochody: 12.347.893,00 zł

- wydatki: 12.792.537,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/59/2007

z dnia 12 października 2007 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 lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych

40.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 5.000,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 5.000,00

§ 2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
5.000,00

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

18.301,00

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18.301,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami

18.301,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.355,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.355,00

§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin
25.355,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.990,00

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 22.990,00

§ 2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
22.990,00

Ogółem zwiększenia: 111.646,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/2007

z dnia 12 października 2007 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział 600 Transport i łączność 122.000,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 122.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 5.000,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 5.000,00

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

18.301,00

Rozdz. 75108 Wybory do sejmu i Senatu 18.301,00

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
6.200,00

Rozdz. 75495 Pozostała działalność 6.200,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.355,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.355,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.990,00

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 22.990,00

Ogółem zwiększenia: 199.846,00

Zmniejszenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6.200,00

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6.200,00

Dział 600 Transport i łączność 82.000,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 82.000,00

Ogółem zmniejszenia: 88.200,00


