
                                                                                             

UCHWAŁA  Nr XXIX/156/06

RADY  GMINY  GZY

z  dnia  30  marca  2006  roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 165 ust. 2, art. 
166 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, 
poz. 2104) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§  1

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 62.650 zł, zwiększyć dochody 
budżetu  gminy  na  rok  2006  w  wysokości  435.839  zł,  zgodnie  z  załącznikiem  
Nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.908.432 zł.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 886.075 zł, zwiększyć wydatki 
budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 1.533.075 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.349.081 zł.

§  2

1. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyty długoterminowe i pożyczki w wysokości 837.832 
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.278.481 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi 
o spłatę kredytu bankowego i pożyczki a wydatkami jest kredyt bankowy w kwocie 810.000 zł, 
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100.000 zł, wolne środki w 
kwocie 368.481 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§  3
 
1. Ustala  się  wydatki  inwestycyjne  na  rok  2006  w  kwocie  503.000  zł  nie  objęte  wieloletnim 

programem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa  się  limity  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  kwocie  

1.961.300 zł  w tym: 2006r.  -  1.605.520 zł,  2007r.  -  355.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i 

Funduszy Spójności w wysokości 805.175 zł  w tym: 2006r.  - 805.175 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 6.

4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2006 roku ustala się w wysokości 2.108.520 zł.
§  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  5

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  obowiązuje w roku budżetowym 2006 i  podlega 
ogłoszeniu.
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