Uchwała Nr XVII/87/2004 z dnia 31 maja 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.
Uchwałą Rady Gminy Żyrzyn:
Nr XVI/83/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
wprowadza się następujące zmiany:
I. Zwiększa się dochody gminy w kwocie 525.894,00 zł z następujących
źródeł:
-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami - 466.819,00 zł

-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin - 1.955,00 zł

-

dochody z tytułu podatku od nieruchomości - 57.120,00 zł

II. Zmniejsza się dochody gminy w kwocie 358.504,00 zł z następujących
źródeł:
-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami - 70.591,00 zł

-

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł - 287.913,00 zł

III. Zmniejsza się przychody w kwocie 95.000,00 zł zaplanowane z tytułu:
-

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej - 95.000,00 zł

IV. Zmniejsza się wydatki gminy w kwocie 463.504,00 zł zaplanowane na:
-

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 39.300,00 zł

-

zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 31.291,00 zł

-

dotację dla Policji na zakup samochodu - 10.000,00 zł

-

budowę kanalizacji w Zagrodach ze środków własnych - 95.000,00 zł

-

budowę kanalizacji w Zagrodach ze środków Sapardu - 287.913,00 zł

V. Zmniejsza się rezerwę budżetową w kwocie 13.500,00 zł
VI. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 549.394,00 zł z przeznaczeniem na:
-

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - 457.483,00 zł

-

wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi i pozostałymi
wydatkami jako koszty obsługi w związku z realizacją zadań wynikających z
ustawy o świadczeniach rodzinnych - 9.336,00 zł

-

wydatki związane z organizacją konkursów - 2000,00 zł

-

sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w
formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów
podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2004/2005 - 1.955,00 zł

-

przygotowanie projektów technicznych dróg gminnych - 12.000,00 zł

-

wydatki związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości 57.120,00 zł

-

remont strażnicy w Borysowie - 3.000,00 zł

-

zakup niezbędnego sprzętu dla OSP Żyrzyn - 5.000,00 zł

-

remont budynku administracyjnego - 1.500,00 zł

Zestawienie zmian wykazane w §1 w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają
załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr X/53/2003 Rady Gminy
Żyrzyn z dnia 28 sierpnia 2003 r. dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4
Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w §1 wynoszą:
- dochody:
- przychody:
- wydatki:

9.511.402,00 zł
912.233,00 zł
10.295.717,00 zł
§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

