
                                                                        

UCHWAŁA Nr XX/97/09

RADY GMINY GZY

z dnia 12 marca 2009 r.
       

w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na rok 2009

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  i  pkt  10  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 52.556,00 zł., zmniejszyć dochody
budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 29,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody budŜetu gminy po zmianach wynoszą 11.443.917,00 zł..

§ 2

Zwiększyć wydatki budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 97.500,00 zł., zgodnie z  załącznikiem
Nr 2.
Wydatki budŜetu gminy po zmianach wynoszą 12.873.890,00 zł..

§ 3

1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 1.429.973,00 zł., zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.335.000,00 zł. i przychodami (wolne środki)
w wysokości 94.973,00 zł..

2. Przychody budŜetu (kredyty) w wysokości 615.000,00 i (wolne środki) w wysokości
129.104,00zł. przeznacza się się na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań
z tytułu kredytów i poŜyczek w wysokości 744.104,00 zł..

3. Przychody budŜetu w wysokości 2.174.077,00 zł., rozchody w wysokości 744.104,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

   §  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  §  5

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                    



Uzasadnienie

I  DOCHODY

1. Zwiększenia – 52.556,00 zł.
2. Zmniejszenia – 29,00 zł.

Zmiany wiąŜą się z informacją o wynikających z ustawy budŜetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia
2009r.  (Dz.U.  Nr  10,  poz.  58)  o  rocznych  kwotach  poszczególnych  części  subwencji  ogólnej
ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Ponadto przekazano informację  o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Pismo Ministra Finansów w powyŜszych sprawach Nr ST3/4820/1/2009/ z dnia 31.01.2009r..

II WYDATKI

1. Zwiększenia – 97.500,00zł.

Dział 600 - 18.500,00 zł.
• Zwiększenie planu wydatków na usługi w zakresie utrzymania dróg.

Dział 710 - 20.000,00 zł.
• Opracowanie strategii rozwoju gminy.

Dział 801 – 44.000,00 zł.
• Zakup  usług  w  zakresie  uczęszczania  dzieci  z  terenu  Gminy  Gzy  do  przedszkoli

publicznych  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Pułtusk  i przedszkoli  niepublicznych
prowadzonych  przez  podmioty  niepubliczne  funkcjonujące  na  terenie  Gminy  Pułtusk,
zgodnie z zapisami art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).

Dział 921 – 15.000,00 zł.
• Opracowanie  gminnej  ewidencji  zabytków  zgodnie  z  wymogami  art.  22  pkt  4  ustawy

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. z późn.zm.. Ewidencja ta
pozwoli  na  zdobycie  aktualnej  i  kompleksowej  wiedzy o  stanie  zachowania  obiektów
zabytkowych  jak  równieŜ  dzięki  której  moŜliwe  będzie  przygotowanie  przez  gminę
gminnego programu opieki nad zbytkami.


