
UCHWAŁA Nr VIII/31/07 

RADY GMINY GZY

z dnia 1 sierpnia 2007 roku 
       

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na rok 2007.

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  4  ustawy z dnia 8  marca 1980 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. z  
2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rady Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości  161 000,00 zł., zgodnie                    z 
załącznikiem Nr 1. 
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą  8 209 413,00 zł. 

§ 2

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości  167 439,00 zł., zwiększyć wydatki 
budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 168 439,00 zł., zgodnie z załącznikiem         Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą  8 697 413,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości  1 113 154,00 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 1 289 154,00 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody w wysokości  1 443 304,00 zł. i rozchody w wysokości  955 304,00 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  385 304,00 zł. oraz kredyt bankowy długoterminowy 

w wysokości 120 000,00 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości  505 304,00 zł.
   §  4

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  



Uzasadnienie

I  DOCHODY

1. Zmniejszenie - 161 000,00 zł.

• Po dokonanym rozpatrzeniu wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji "Samorządowego Instrumentu Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza" przyznano środki na:

a) zadanie "Przebudowa drogi gminnej Ostaszewo Pańki - Szyszki" -                        - 
200 000,00 zł., planowana wysokość - 300 000,00 zł.,

b) zadanie pn. "Modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą 
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Skaszewie" - 75 000,00 zł., planowana wysokość - 100 000,00 zł.,

c) zadanie pn."Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi 
Mierzeniec" z Funduszu Ochrony Guntów Rolnych - 40 000,00 zł., planowana 
wysokość - 76 000,00 zł..

II  WYDATKI

1. Zmniejszenie - 167 439,00 zł.
2. Zwiększenie - 168 439,00 zł.

• Zmiany wiążą się z aktualizacją kosztów inwestycji po przeprowadzonych na inwestycje 
określone w załączniku Nr 3 poz. 1 i 3 oraz załączniku Nr 4 poz.1.

      Kwotę 22 846,00 zł. przeznacza się na pożyczkę bankową i odsetki od planowanych  kredytów 
bankowych i pożyczek.

Z uwagi na zmniejszenie dochodów i aktualizację kosztów planowanych inwestycji konieczne jest 
zwiększenie planowanego kredytu i pożyczki na rok 2007 do kwoty 1 058 000,00 zł.
Ogółem planowane zadłużenie gminy na 31.12.07 - 2 907 635,00 zł. co stanowi 35,4 % planowanych 
dochodów. Planowane spłaty kredytów i pożyczek stanowi załączona Prognoza kwoty długu i spłat 
na rok 2007 i lata następne.


