
  UCHWAŁA NR   XXI/164/09
  

RADY GMINY ŻÓRAWINA 
z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żórawina na rok 2009   

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, 167, 175, 
179, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, 
poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
Rada Gminy Żórawina uchwala co następuje : 

§ 1

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę   700 000,00 zł do kwoty 24 161 785,03 zł
w następujący sposób:

a) zwiększyć wydatki w:          700 000,00 zł

dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         700 000,00 zł
 
rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         700     000,00 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę         700 000,00 zł

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki w budżecie gminy w:        980  957,14 zł

dziale 600 – transport i łączność         767 154,98 zł

rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne         767     154,98 zł  
  § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę         767 154,98 zł
 

dziale 750 – administracja publiczna         175 177,16 zł

rozdziale 75023- urzędy gmin         175     177,16 zł  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę           75 177,16 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę         100 000,00 zł

dziale 710 – działalność usługowa           37 125,00 zł

rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego           37     125,00 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę           37 125,00 zł
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dziale 801 – oświata i wychowanie 1 500,00 zł

rozdziale 80104 – przedszkola 1     500,00 zł  
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 500,00 zł

2. Zwiększyć wydatki w budżecie gminy w:         980 957,14 zł

dziale 600 – transport i łączność         243 936,70 zł

rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne         243     936,70 zł  
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę                 243 936,70 zł

dziale 710 – działalność usługowa 1 500,00 zł

rozdziale 71035 – cmentarze 1     500,00 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł

dziale 750 – administracja publiczna           37 125,00 zł

rozdziale 75023- urzędy gmin           37     125,00 zł  
§  6620  –  dotacje  celowe  przekazane  dla  powiatu  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne
realizowane  na  podstawie  porozumień  (umów)  między  jednostkami  samorządu
terytorialnego o kwotę           37 125,00 zł

dziale 801 – oświata i wychowanie           20 500,00 zł

rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1     500,00 zł  
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 500,00 zł

rozdziale 80110 – gimnazja           19     000,00 zł  
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę           19 000,00 zł

dziale 851 – ochrona zdrowia           54 677,16 zł

rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi           54     677,16 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę           54 677,16 zł

dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         623 218,28 zł
 
rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         623     218,28 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę         623 218,28 zł

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 643 003,03 zł
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§ 4

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody z 
tytułu  innych  rozliczeń  krajowych  (  wolne  środki  )  w  wysokości  700 000,00  zł  oraz  z  tytułu
pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 543 003,03 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
110 000,00 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 164 677,16 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na pokrycie deficytu budżetu gminy na 
kwotę  543 003,03 zł.

§ 7

1. Aktualizuje się załącznik „Wydatki budżetu gminy na 2009 r.” stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

2. Aktualizuje  się  załącznik  „Zadania  inwestycyjne  w 2009 r.”  stanowiący załącznik  nr  2
do niniejszej uchwały.

3. Aktualizuje  się  załącznik  „Przychody  i  rozchody  budżetu  w  2009  r.”  stanowiący
załącznik nr 3 

4. Aktualizuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” 
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Aktualizuje się załącznik „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu” stanowiący 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Aktualizuje się załącznik „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne” stano-
wiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.
Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2009 roku.
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