
Uchwała Nr XVII/112/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada

Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i

wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/58/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 2011 r. w

sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)w związku ze zwiększeniem się planowanych dochodów o kwotę 68.944,00 zł,

tj. z kwoty 23.084.300,49 zł do kwoty 23.153.244,49 zł, z tego dochodów

bieżących w kwocie 16.360.084,26 zł i dochodów majątkowych w kwocie

6.793.160,23 zł, zmienia się § 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie

23.153.244,49 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 16.360.084,26 zł i

dochody majątkowe w kwocie 6.793.160,23 zł, w tym:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.336.864,00 zł,

2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 100.400,00 zł,

3)dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie

10.000,00 zł.",

2)w związku ze zwiększeniem się planowanych wydatków gminy o kwotę

68.944,00 zł, tj. z kwoty 23.163.694,49 zł do kwoty 23.232.638,49 zł, z tego

wydatków bieżące w kwocie 14.798.591,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie

8.434.047,23 zł, zmienia się § 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

23.232.638,49 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 14.798.591,26 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 8.434.047,23 zł, w tym:

1)wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych gminie ustawami w kwocie 2.226.864,00 zł,



2)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.400,00 zł,

3)wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania

narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,

4)wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie

20.300,00 zł.",

3)w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1 - 2 niniejszej uchwały, w

załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/112/2012 z 18 grudnia 2012 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach

Dochody razem 25000,00 93944,00 23153244,49

Grupa 100 Dochody własne 68944,00 13037239,00

Dział 758 Różne rozliczenia 68217,00 8269145,00

Rozdz. 75801

Część oświatowa

subwencji ogólnej

dla jednostek

samorządu

terytorialnego

68217,00 4543039,00

§ 2920
Subwencje ogólne

z budżetu państwa
68217,00 4543039,00

Dział 801
Oświata i

wychowanie
727,00 95057,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 727,00 727,00

§ 0970
Wpływy z różnych

dochodów
727,00 727,00

Grupa 110

Dotacje na

programy

finansowane z

udziałem

środków UE

25000,00 25000,00 6907817,31

Dział 758 Różne rozliczenia 25000,00 25000,00 538785,47

Rozdz. 75862

Program

Operacyjny Kapitał

Ludzki

25000,00 25000,00 538785,47

§ 2007

Dotacje celowe w

ramach programów

finansowanych z

udziałem środków

europejskich oraz

środków, o których

25000,00 513785,47



mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w

ramach budżetu

środków

europejskich

§ 6207

Dotacje celowe w

ramach programów

finansowanych z

udziałem środków

europejskich oraz

środków, o których

mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w

ramach budżetu

środków

europejskich

25000,00 25000,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/112/2012 z 18 grudnia 2012 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach

Wydatki razem 2640,00 71584,00 23232638,49

Grupa 100
Wydatki na

zadania własne
2640,00 71584,00 12459491,18

Wydatki bieżące 2640,00 71584,00 11814776,18

wynagrodzenia i

składki
1300,00 48400,00 7486121,00

wydatki statutowe

jednostek
880,00 6605,00 2517615,18

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

460,00 16579,00 739640,00

Dział 801
Oświata i

wychowanie
71584,00 7289005,00

Wydatki bieżące 71584,00 7289005,00

wynagrodzenia i

składki
48400,00 5826822,00

wydatki statutowe

jednostek
6605,00 1125893,00

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

16579,00 336290,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 35365,00 3798382,00

Wydatki bieżące 35365,00 3798382,00

wynagrodzenia i

składki
24700,00 3083248,00

wydatki statutowe

jednostek
727,00 517789,00



świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

9938,00 197345,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 12326,00 740918,00

Wydatki bieżące 12326,00 740918,00

wynagrodzenia i

składki
10500,00 651142,00

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

1826,00 33405,00

Rozdz. 80110 Gimnazja 18015,00 1579922,00

Wydatki bieżące 18015,00 1579922,00

wynagrodzenia i

składki
13200,00 1387405,00

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

4815,00 94703,00

Rozdz. 80195
Pozostała

działalność
5878,00 229945,00

Wydatki bieżące 5878,00 229945,00

wydatki statutowe

jednostek
5878,00 180785,00

Dział 854

Edukacyjna

opieka

wychowawcza

2640,00 377947,00

Wydatki bieżące 2640,00 377947,00

wynagrodzenia i

składki
1300,00 229629,00

wydatki statutowe

jednostek
880,00 35693,00

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

460,00 106625,00



Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 2640,00 70031,00

Wydatki bieżące 2640,00 70031,00

wynagrodzenia i

składki
1300,00 61741,00

wydatki statutowe

jednostek
880,00 3750,00

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

460,00 4540,00


