
Uchwała Nr XXVI/153/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności

Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/127/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2008 r. w

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zmienionej:

zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:

Nr 11/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.

Nr 22/2009 z dnia 15 maja 2009 r.

Nr 29/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.

Nr 37/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Nr 49/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.

uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:

Nr XXII/131/2009 z dnia 11 marca 2009 r.

Nr XXIII/144/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Nr XXV/151/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 148.731 zł z następujących źródeł:

- dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki: 137.511 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin: 11.220 zł

II.Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 148.731 zł, z czego na wydatki bieżące:

148.731 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

137.511 zł



- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w

środowisku w roku 2009: 3.780 zł

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w

zakresie dożywiania": 7.440 zł

§ 2

Zestawienie zmian wykazane w § 1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają

załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXV/151/2009 Rady Gminy

Żyrzyn z dnia 29 czerwca 2009 r. - "Wydatki na programy realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2009", który po zmianach

określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- dochody: 18.305.684 zł

w tym:

bieżące: 14.371.213 zł

majątkowe: 3.934.471 zł

- wydatki: 19.459.651 zł

w tym:

bieżące: 12.777.535 zł

majątkowe: 6.682.116 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/153/2009

z dnia 17 sierpnia 2009 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

  zwiększenie po zmianach

Dział 852 Pomoc społeczna 11.220 2.168.680

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.780 107.280

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)

3.780 107.280

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 7.440 49.400

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)

7.440 49.400

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 137.511 176.673

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 137.511 137.511

§ 2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
116.884,35 116.884,35

§ 2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
20.626.65 20.626,65



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/153/2009

z dnia 17 sierpnia 2009 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

 zwiększenie po zmianach

Grupa 001 Wydatki bieżące Gminy 148.731 12.777.535

 Wydatki bieżące 148.731 12.777.535

 wynagrodzenia i pochodne 3.780 7.291.250

 dotacje  268.300

 obsługa długu  45.000

 remonty 5.000 229.256

 pozostałe wydatki bieżące 139.951 4.943.729

Dział 852 Pomoc społeczna 11.220 2.421.252

 Wydatki bieżące 11.220 2.421.252

 wynagrodzenia i pochodne 3.780 291.114

 pozostałe wydatki bieżące 7.440 2.130.138

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.780 250.313

 Wydatki bieżące 3.780 250.313

 wynagrodzenia i pochodne 3.780 221.948

 pozostałe wydatki bieżące  28.365

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 7.440 71.400

 Wydatki bieżące 7.440 71.400

 pozostałe wydatki bieżące 7.440 71.400

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 137.511 510.798

 Wydatki bieżące 137.511 510.798

 wynagrodzenia i pochodne  249.220

 dotacje  6.300

 remonty 5.000 7.300

 pozostałe wydatki bieżące 132.511 247.978

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 137.511 332.851



 Wydatki bieżące 137.511 332.851

 wynagrodzenia i pochodne  165.020

 remonty 5.000 7.300

 pozostałe wydatki bieżące 132.511 160.531



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/153/2009

z dnia 17 sierpnia 2009 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2009

Nazwa i cel

programu lub

zadania

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację

programu

Okres

realizacji

Wysokość wydatków

w latach

2009 2010 2011

Projekt

systemowy pt

"Nowe

kwalifikacje -

szansą

umożliwiającą

integrację

zawodową i

społeczną w

gminie Żyrzyn"

Priorytet VII

Promocja

integracji

społecznej

Działanie 7.1

Rozwój i

upowszechnienie

aktywnej

integracji

Gminny Ośrodek

Pomocy

Społecznej

1.1.2008 -

31.12.2013

25.000 zł

w tym:

21.250 zł -

dotacja

rozwojowa

ze środków

Unii

Europejskiej

1.125 zł -

dotacja

rozwojowa

ze środków

budżetu

państwa

2.625 zł -

wkład

własny

Wniosek

na

podstawie

bilansu

potrzeb w

zakresie

pomocy

społecznej

Wniosek

na

podstawie

bilansu

potrzeb w

zakresie

pomocy

społecznej


