Uchwała Nr XXI/110/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 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. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148 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 XIV/74/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 2 lutego 2004 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, zmienionej:
Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:
Nr 8/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.
Nr 15/2004 z dnia 29 marca 2004 r.
Nr 42/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r.
Nr 47/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.
Nr 60/2005 z dnia 26 lipca 2004 r.
Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn:
Nr XVI/83/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
Nr XVII/87/2004 z dnia 31 maja 2004 r.
Nr XVIII/88/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.
Nr XIX/95/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.
Nr XX/97/2004 z dnia 8 listopada 2004 r.
wprowadza się następujące zmiany:
I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 28.000,00 zł z następujących źródeł:
-

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 28.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 43.500,00 zł przeznaczone na:
-

wydatki związane z zakwalifikowaniem części obszaru gminy do terenów o
niskiej wydajności rolniczej - 9.500,00 zł,

-

spłatę odsetek od pożyczek - 9.000,00 zł,

-

zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych - 6.000,00 zł,

-

wypłatę prowizji dla inkasentów - 9.000,00 zł,

-

budowę zatoki autobusowej w Borysowie - 10.000,00 zł.

III. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 71.500,00 zł z przeznaczeniem na:
-

zakup samochodu strażackiego - 71.500,00 zł
§2

Zestawienie zmian wykazane w §1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają
załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu gminy po zmianach
określonych w §1 wynoszą:
- dochody: 10.068.997,00 zł
- wydatki: 10.827.349,00 zł
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

