
kn ie-L 
Pytel 

Uchwala Nr X/45/2015 

Rady Gminy Gzy 

z dnia 20 października 2015r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.jedn. Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art.217, art. 235, i art. 242 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada 
Gminy Gzy uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do niniejszej uchwały: 
1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 45.000,00 zł; 

2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 0,00 zł. 

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 11.178.021,56 zł 
w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie: 10.870.076,97 zł ; 
2) dochody majątkowe w kwocie: 307.944,59 zł. 

§ 2. 
Plan wydatków nie ulega zmianie ogółem wynosi 11.099.438,16 zł 
w tym : 

1) wydatki bieżące w kwocie : 10.343.963,68 zł; 
2) wydatki majątkowe w kwocie : 755.474,48 zł. 

§ 3. 

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 78.583,40 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 78.583.40 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 276.416,60 zł ( wolne środki jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń 
kredytów wynikających z lat ubiegłych w kwocie 276.416,60 zł ) przeznacza się na rozchody w 
wysokości 276.416,60 złe spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 

276.416,60 zł). 

3. Przychody budżetu w wysokości 276.416,60 zł ; rozchody 355.000,00 zł , zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega 
ogłoszeniu. 
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Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/45/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 20 października 2015 r. 


Rozdział §Dział 

2 31 

700 

70005 

0770 

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 

Nazwa 

4 

bieżące razem: 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 

Gospodarka mieszkaniowa 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

majątkowe razem: 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 

Ogółem: 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Plan przed zmianą 

5 

bieżące 

10 870 07 6, 97 

37988,00 

majątkowe 

100 000,00 

0,00 

100 000,00 

0,00 

100 000,00 

352 944,59 

68300,00 

11 223 021,56 

106288,00 

Zmniejszenie 

6 

0,00 

0,00 

-45 000,00 

0,00 

-45 000,00 

0,00 

-45 000,00 

-45000,00 

0,00 

-45000,00 

0,00 

Zwiększenie 

7 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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w złotych 

Plan po zmianach 
(5+6+ 7) 

8 

10 870 07 6, 97 

37988,00 

55 000,00 

0,00 

55 000,00 

0,00 

55 000,00 

307 944,59 

68300,00 

11 178 021,56 

106288,00 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/45/2015 

z dnia 20 października 2015r 

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. 

Przychody ogółem: 

1. Kredyty § 952 

2. Pożyczki § 952 

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 
3. § 903

udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

§ 951 

§ 992 

płaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
§ 963

alizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

§ 994 

6. 

7. § 995 

355000, 
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UZASADNIENIE 

DOCHODY 

Zmniejszenia 45.000,00 zł;-

Zmniej szenie 

Dział 700 - 45.000,00 zł. 

Zmniejszono plan z tytułu sprzedaży mienia z uwagi na brak możliwości sprzedaży działek we 

wsi Porzowo i Pękowo . 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 
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