
                                                                                                           

     

UCHWAŁA Nr XIII/61/08
RADY GMINY GZY

z dnia 27 marca 2008 roku
       

w sprawie zmian budżetu gminy Gzy na rok 2008

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.) Rady Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości  34.877,00 zł., zgodnie z 
załącznikiem Nr 1. 
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą  8.282.244,00 zł.. 

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 6.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem 
Nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.848.621,00 zł..

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 566.377,00 zł., zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 525.000,00 zł. i przychodami (wolne środki) 
w wysokości 41.377,00 zł.

2. Przychody (wolne środki) w wysokości 144.104,00 zł. i kredyt w wysokości 500.000,00 zł. 
przeznacza się na rozchody.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.210.481,00 zł., rozchody w wysokości 644.104,00 zł., 
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

   §  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                     



                               

Uzasadnienie

I  Dochody

1. Zmniejszenie
Dział 758 - 34.877,00 zł.

• Pismo zawiadamiające Ministra Finansów z dnia 12.02.2008r. Nr ST3/4820/1/08  w sprawie 
ostatecznej wysokości subwencji ogólnej na rok 2008 wynikającej z ustawy budżetowej na 
2008 rok, która wynosi 4.619.940,00 zł., z tego: 

- część wyrównawcza - 2.079.243,00 zł.,
- część oświatowa - 2.540.697,00 zł..

           Zmniejszona została część oświatowa o kwotę 34.877,00 zł..

II Wydatki

1. Zwiększenie
Dział 754 - 3.000,00 zł.

• 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 - 3.500,00 zł.
• kwotę 3.500,00 zł. przeznacza się na opłaty związane ze składowaniem odpadów stałych.

  


