
                                                                                                                                 

     

UCHWAŁA Nr XI/42/07

RADY GMINY GZY

z dnia 06 grudnia 2007 r.
       

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  4  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,        art. 
169, 170 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych                          (Dz.U.  
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rady Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości  12.800,00 zł., zwiększyć dochody 
budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 90.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą  8.443.176,00 zł. 

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości  37.000,00 zł., zwiększyć wydatki 
budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 114.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą  8.931.176,00 zł..

2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości  1.191.075,00 zł., nie objęte 
wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 
176.000,00 zł., w tym: 2007 rok - 176.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2007 roku ustala się w wysokości 1.367.075,00 zł..

§ 3

1. Ustala się przychody w wysokości  1.408.305,00 zł. i rozchody w wysokości  920.305,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Z dochodów (środki Unii Europejskiej - 450.000,00 zł.) spłaca się kredyt bankowy zaciągnięty  na 
prefinansowanie wydatków w wysokości  450.000,00 zł..

3. Źródłem pokrycia deficytu tj. różnica między dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę 
kredytu jest kredyt bankowy w wysokości  844.000,00 zł. i pożyczka w wysokości 
94.000,00 zł..

4. Przychody (wolne środki) w wysokości  350.305,00 zł. oraz kredyt bankowy 
długoterminowy w wysokości 120.000,00 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości 
470.305,00 zł..

   §  4

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

§ 5



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  



Uzasadnienie

I  DOCHODY

1. Zmniejszenia - 12.800,00 zł.

Dział 801 - 12.800,00 zł.
• zmniejszenie planu dochodów wynika ze zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. 

"Budowa  sportowego wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim" po przeprowadzonym 
przetargu. Przyznane środki na dofinansowanie zadania w wysokości 156.200,00 zł. tj. 50% 
wartości zadania zgodnie z umową Nr B/239/07/693 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej z dnia 24 października 2007r..

2. Zwiększenia - 90.000,00 zł.

Dział 754 - 90.000,00 zł
• przyznanie środków na dofinansowanie zadania pn."Karosacja średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star 244 dla OSP Gzy" w ramach pomocy finansowej  z 
budżetu Województwa Mazowieckiego umowa Nr ON.BII.DOF.3011-18-3-291/07             z 
dnia 02.10.2007r. - 50.000,00 zł. i przyznana dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania - 40.000,00 zł.. 

II  WYDATKI

1. Zmniejszenia - 37.000,00 zł.

Dział 801 - 25.579,00 zł.
• zmniejszenie kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego 

wielofunkcyjnego w Skaszewie Włościańskim" w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Dział 754 - 3.721,00 zł.
• zmniejszenie wiąże się z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego.

Dział 750 i 756 - 7.700,00 zł.

2. Zwiększenia - 114.200,00 zł.

Dział 754 - 106.500,00 zł.
• kwotę 103.500,00 zł. przeznacza się na karosację samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP 

Gzy zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 5,
• kwotę 3.000,00 zł. przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji na zakup kserokopiarki i 

pozostałego wyposażenia dla Zespołu Prewencji Policji w Gzach.

            Dział 900 - 7.700,00 zł.
• kwotę 7.700,00 zł. przeznacza się na opłaty związane ze składowaniem odpadów stałych.


