
                 

Uchwała Nr X/39/11

Rady Gminy Gzy

z dnia 03 października 2011 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2011.

     Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, 
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm. ) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Gzy na 2011 rok o kwotę 19.580,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi: 9.238.435,28 zł
      1) dochody bieżące w kwocie: 9.097.871,58 zł;
      2) dochody majątkowe w kwocie: 140.563,70 zł.

§ 2.

1.  Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Gzy na 2011 rok o kwotę 19.580,00 zł, zgodnie 
     z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
    
2.   Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.580,00 zł.

3.   Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi: 9.980.671,29 zł, 
       w tym:
      1) wydatki bieżące w kwocie: 9.579.077,95 zł;
      2) wydatki majątkowe w kwocie: 401.593,34 zł.

§ 3.

Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej   i  innych 
zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dotacja  podmiotowa dla Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Gzach,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 
do niniejszej uchwały. 



§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia,  obowiązuje  w roku budżetowym  2011 i  podlega 
ogłoszeniu. 



Uzasadnienie

Kwotę  3.000,00  zł  przeznacza  się  na  zakup  nowości  wydawniczych  w  2011r. 
ze środków Biblioteki Narodowej.

Kwotę  11.000,00  zł  z  darowizn  przeznacza  się  na  pomoc  odbudowy  budynku 
mieszkalnego  w miejscowości Mierzeniec, który uległ całkowitemu zniszczeniu na skutek pożaru.

Kwotę 5.580,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych diet dla 
członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 
9 października 2011 roku.






