
Uchwała Nr XXIV/148/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 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 2013 r., poz. 594) oraz art. 212 ust.

2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 XVII/99/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w

sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych i

zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł, zmienia się § 1

uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie

24.769.963,09 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 18.279.228,73 zł i

dochody majątkowe w kwocie 6.490.734,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

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

innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.305.138,50 zł,

2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 108.808,00 zł,

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

10.000,00 zł.",

2)w związku z przeniesieniem wydatków między działami zmienia się § 2

uchwały nadając mu następujące brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

24.430.844,09 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 16.518.455,73 zł i

wydatki majątkowe w kwocie 7.912.388,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w

tym:

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

zleconych gminie ustawami w kwocie 2.305.138,50 zł,



2)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.808,00 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

47.999,00 zł.",

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

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

zgodnie z załącznikami Nr 1, 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 XXIV/148/2013 z 14 listopada 2013 r.

Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach

Dochody razem 16000,00 16000,00 24769963,09

Grupa 110

Dotacje na

programy

finansowane z

udziałem środków

UE

16000,00 16000,00 7888055,34

Dział 758 Różne rozliczenia 13600,00 13600,00 789888,57

Rozdz.75862

Program

Operacyjny Kapitał

Ludzki

13600,00 13600,00 789888,57

§ 2007

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

13600,00 776288,57

O

Dotacja celowa w

ramach programów

finansowanych z

udziałem środków

europejskich na

projekt "Od wiedzy

do kompetencji"

13600,00 231839,92



§ 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

13600,00 13600,00

O

Dotacja celowa w

ramach programów

finansowanych z

udziałem środków

europejskich na

projekt "Od wiedzy

do kompetencji"

13600,00 13600,00

Dział 853

Pozostałe zadania

w zakresie

polityki

społecznej

2400,00 2400,00 128719,55

Rozdz.85395
Pozostała

działalność
2400,00 2400,00 128719,55

§ 2009

Dotacje celowe w

ramach programów

finansowanych z

udziałem środków

europejskich oraz

środków, o których

mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz pkt 5 i

6 ustawy, lub

płatności w ramach

budżetu środków

2400,00 126319,55



europejskich

O

Dotacja celowa w

ramach programów

finansowanych z

udziałem środków

europejskich na

projekt "Od wiedzy

do kompetencji"

2400,00 40912,93

§ 6209

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

2400,00 2400,00

O

Dotacje celowe ze

środków budżetu

krajowego na

projekt "Od wiedzy

do kompetencji"

2400,00 2400,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/2013 z 14 listopada 2013 r.

Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Symbol Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach

Wydatki razem 54662,00 54662,00 24430844,09

Grupa 100
Wydatki na

zadania własne
54662,00 54662,00 12639055,92

Wydatki bieżące 54662,00 54662,00 12049893,92

wynagrodzenia i

składki
13242,00 34662,00 7627400,25

wydatki statutowe

jednostek
920,00 10000,00 2643187,67

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

500,00 10000,00 790906,00

obsługa długu 40000,00 760000,00

Dział 700
Gospodarka

mieszkaniowa
10000,00 199955,67

Wydatki bieżące 10000,00 199955,67

wydatki statutowe

jednostek
10000,00 199955,67

Rozdz.70005

Gospodarka

gruntami i

nieruchomościami

10000,00 192950,67

Wydatki bieżące 10000,00 192950,67

wydatki statutowe

jednostek
10000,00 192950,67

Dział 750
Administracja

publiczna
10000,00 1405420,00

Wydatki bieżące 10000,00 1405420,00

świadczenia na

rzecz osób 10000,00 56029,00



fizycznych

Rozdz.75022

Rady gmin (miast i

miast na prawach

powiatu)

10000,00 52534,00

Wydatki bieżące 10000,00 52534,00

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

10000,00 48994,00

Dział 757
Obsługa długu

publicznego
40000,00 760000,00

Wydatki bieżące 40000,00 760000,00

obsługa długu 40000,00 760000,00

Rozdz.75702

Obsługa papierów

wartościowych,

kredytów i pożyczek

jednostek

samorządu

terytorialnego

40000,00 760000,00

Wydatki bieżące 40000,00 760000,00

obsługa długu 40000,00 760000,00

Dział 801
Oświata i

wychowanie
34662,00 7488317,00

Wydatki bieżące 34662,00 7488317,00

wynagrodzenia i

składki
34662,00 6019121,00

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 30000,00 3854428,00

Wydatki bieżące 30000,00 3854428,00

wynagrodzenia i

składki
30000,00 3151814,00

Rozdz.80104 Przedszkola 4662,00 834617,00

Wydatki bieżące 4662,00 834617,00

wynagrodzenia i

składki
4662,00 713900,00



Dział 852 Pomoc społeczna 10000,00 628438,25

Wydatki bieżące 10000,00 628438,25

wynagrodzenia i

składki
10000,00 280038,25

Rozdz.85219
Ośrodki pomocy

społecznej
10000,00 293383,00

Wydatki bieżące 10000,00 293383,00

wynagrodzenia i

składki
10000,00 252300,00

Dział 854

Edukacyjna

opieka

wychowawcza

4662,00 200860,00

Wydatki bieżące 4662,00 200860,00

wynagrodzenia i

składki
3242,00 57558,00

wydatki statutowe

jednostek
920,00 4280,00

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

500,00 135522,00

Rozdz.85401 Świetlice szkolne 4662,00 66338,00

Wydatki bieżące 4662,00 66338,00

wynagrodzenia i

składki
3242,00 57558,00

wydatki statutowe

jednostek
920,00 4280,00

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych

500,00 4500,00


