
                                                                                                

 

UCHWAŁA Nr XXV/126/09 

RADY GMINY GZY 

z dnia 30 października 2009 r. 
        

 

w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na rok 2009 

 

  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              
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 
 

Zwiększyć dochody budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 7.100,00 zł. zgodnie z załącznikiem 
Nr 1. 
 
Dochody budŜetu gminy po zmianach wynoszą 9.702.335,20 zł. 
 

§ 2 
 

1. Zmniejszyć wydatki budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 323.850,00 zł., zwiększyć 
wydatki budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 99.150,00 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 2. 

   
      Wydatki budŜetu gminy po zmianach wynoszą 11.063.683,00 zł. 
 
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie                  

z załącznikiem Nr 3 oraz zadania inwestycyjne realizowane w 2009 r. zgodnie z załącznikiem 
Nr 3a . 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi w wysokości 96.341,00 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 4. 

  
§ 3 

 
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 1.361.347,80 zł., zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z : 
1) zaciąganych kredytów w wysokości 1.243.300,00 zł.; 
2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu gminy, 
    wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w wysokości 118.047,80 zł. 
1. Przychody budŜetu w wysokości 744.104,00 zł. (kredyty – 256.700,00 zł., wolne środki – 

487.404,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 744.104,00 zł. (spłata wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczki w wysokości 23.500,00 zł., kredytów w wysokości 
720.604,00 zł.). 

2. Przychody budŜetu w wysokości 2.105.451,80 zł., rozchody w wysokości 744.104,00 zł., zgodnie 
z załącznikiem Nr 5. 



§ 4 
 

Ustala się dotację podmiotową w 2009 roku dla gminnej instytucji kultury w wysokości             
79.700,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
 

§ 5 
 

1. Ustala się dochody w kwocie 42.150,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.150,00 na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem        
Nr 7. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

 
§ 6 

 
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne. 

 
§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 8 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 
 
 
 
          

                         



 
 

Uzasadnienie 
 

Dochody 
 
Zwiększony został plan dochodów o kwotę 7.100,00 zł., z tego: 
Dział 756 – 5.400,00 zł. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu. W wyniku analizy 

uzyskano wyŜsze dochody niŜ planowano. 
 
Dział 921 – 1.700,00 zł. otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości 

wydawniczych. 
 
 
Wydatki 
 
Dział 010 – zwiększyć plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł. na budowę przyłącza 

wodociągowego do budynku komunalnego (mieszkalnego) w Gzach, zmniejszyć 
plan wydatków z rozbudowy stacji uzdatniania wody – 10.000,00 zł. 

 
Dział 600 – zwiększyć plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł. na remonty dróg i bieŜące ich 

utrzymanie. Zmniejszyć plan wydatków na zadania inwestycyjne wynikające                  
z ustalenia kosztów inwestycji drogowych po przeprowadzonych przetargach                   
o  kwotę 250.000,00 zł. 

 
Dział 750 – kwotę 7.000,00 zł. przeznacza się na zakup usług tj. opłaty pocztowe za przesyłki, 

prowizje bankowe, itp. 
 
Dział 801 –  zmniejszenie  planu wydatków o kwotę 63.850,00 zł. dotyczy budowy placu zabaw               

w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym. W związku                    
z nieotrzymaniem środków z budŜetu państwa na powyŜsze zadanie w ramach 
programu „Radosna Szkoła” zadanie to zostało wykreślone z realizacji w roku 
bieŜącym. Gmina uzyskała środki w kwocie 17.967,00 zł. zgodnie ze złoŜonymi 
wnioskami w ramach programu „Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup 
pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych. 

 Wniosek na utworzenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej                          
w Przewodowie Poduchownym zostanie złoŜony ponownie na rok 2010. 

 Kwotę 8.750,00 zł. przeznacza się na zakup usług związanych z uczęszczaniem dzieci 
z naszej gminy do przedszkola niepublicznego. 

 
Dział 851 – kwotę 5.400,00 zł. przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Dział 852 – kwotę 31.300,00 zł. przeznacza się na realizację Projektu „Przyszłość zaleŜy od 

Ciebie”. Kwota ta zostanie zrefundowana po otrzymaniu środków z Mazowieckiej 
Jednostki WdraŜania Programów Unijnych. 

 
Dział 921 – kwotę 1.700,00 zł. przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla biblioteki.                  

Z otrzymanych środków biblioteka zakupi nowości wydawnicze. 


