
                                                                                            

     

UCHWAŁA Nr XVII/81/08
RADY GMINY GZY

z dnia 09 października 2008 roku
       

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  i  pkt  10  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym (tekst jednolity:  Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz 
art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 5.000,00 zł., zgodnie 
z załącznikiem Nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.487.270,00 zł..

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej  zleconych gminie  ustawami w wysokości  1.334.609,00 zł.,  zgodnie z załącznikiem 
Nr 1a.

§ 2

1. Zmniejszyć  wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 50.800,00, zwiększyć wydatki 
budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 80.800,00 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 9.430.923,00 zł., w tym:
wydatki  na  zadania  inwestycyjne  na  2008  rok  w  wysokości  1.098.400,00  zł.,  zgodnie 
z załącznikiem Nr 3a.

2.  Limity wydatków na wieloletnie  programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w wysokości 
2.421.632,31 zł. określa załącznik Nr 3.

3.  Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.334.609,00 zł., zgodnie z załącznikiem 
Nr 2a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 943.653,00 zł., zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 900.000,00 zł. i przychodami (wolne środki) 
w wysokości 43.653,00 zł.

2. Przychody (wolne środki) w wysokości 644.104,00 zł. przeznacza się na rozchody.
3. Przychody budżetu w wysokości 1.587.757,00 zł., rozchody w wysokości 644.104,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem Nr 4.



   §  4

Upoważnia  się  Wójta  do  zaciągania  zobowiązań  na  sfinansowanie  wydatków  na  wieloletnie 
programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3.

  §  5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                



Uzasadnienie

I  DOCHODY

Dział 852 - 5.000,00 zł.
• zmiany wiążą się z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2008 i z dnia 23.09.2008r. 

o  zwiększenie  planu  dotacji  (pismo  zawiadamiające  Nr  FIN.I.-301/3011/852/164/08)  na 
wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych.

II WYDATKI

Dział 852 - 5.000,00 zł.
• kwotę 5.000,00 zł. przeznacza się na  wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych.

Dział 600 - 64.800,00 zł.
• kwotę  64.800,00  zł.  przeznacza  się  na  prace  przygotowawcze  zadania  inwestycyjnego 

pn. "Przebudowa drogi gminnej Skaszewo Nowe - Sulnikowo", opracowanie dokumentacji 
projektowej,  studium wykonalności,  podkłady geodezyjne.  Realizacja  zadania  planowana 
jest  przy  udziale  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Mazowieckiego,

• pozostałe  zmiany  w  dziale  600  wiążą  się  z  przewidywanymi  wydatkami  na  zakup 
przepustów na drogi gminne oraz materiałów na remonty przystanków autobusowych. 


