
                                                                                                     

     

UCHWAŁA Nr  XV/73/08 

RADY GMINY GZY

z dnia 31  lipca  2008 roku
       

w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na rok 2008

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.) Rady Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budŜetu gminy na rok 2008 w wysokości  50.000,00 zł., zwiększyć dochody
budŜetu gminy w wysokości 80.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
Dochody budŜetu gminy po zmianach wynoszą  8.450.601,00 zł.. 

§ 2

Zmniejszyć wydatki budŜetu gminy na rok 2008 w wysokości  236.930,00 zł., zwiększyć wydatki
budŜetu gminy w wysokości 276.796,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki budŜetu gminy po zmianach wynoszą 9.369.254,00 zł., w tym:
wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 1.098.400,00 zł., zgodnie z
załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 918.653,00 zł., zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 900.000,00 zł. i przychodami (wolne środki)
w wysokości 18.653,00 zł.

2. Przychody (wolne środki) w wysokości 644.104,00 zł. przeznacza się na rozchody.
3. Przychody budŜetu w wysokości 1.562.757,00 zł., rozchody w wysokości 644.104,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

   §  4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie 400.000,00 zł.;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie 900.000,00 zł.;

  §  5

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata
następne.



  §  6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                      
                                                                   



Uzasadnienie

I  DOCHODY

1. Zmniejszenia - 50.000,00 zł.
Dział 600 i 754 - 50.000,00 zł.

2. Zwiększenia - 80.000,00 zł.
Dział 754 - 80.000,00 zł.

• zmiany  wiąŜą  się  z  ostatecznie  przyznanymi  środkami  z  Funduszu  Ochrony  Gruntów
Rolnych  na  drogę  Porzowo  i  przyznaną  dotacją  celową  w  ramach  pomocy  finansowej
z Województwa Mazowieckiego na zakup uŜywanego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Przewodowo Majorat.

II WYDATKI

1. Zmniejszenia - 236.930,00 zł.
Dział 754 i 900 - 46.930,00 zł.

• w dziale 754 otrzymana dotacja w roku 2007 natomiast w dziale 900 zmiana klasyfikacji
budŜetowej,

• w dziale 600 - 190.000,00 zł. - zmiana wiąŜe się z wybraną ofertą po przeprowadzonym
przetargu na drogę Porzowo (załącznik Nr 3, poz. 2)

2. Zwiększenia - 276.796,00 zł.
Dział 010 - 10.000,00 zł.

• kwotę  10.000,00  zł.  przeznacza  się  na  zadanie  inwestycyjne  pn.  "Rozbudowa  stacji
uzdatniania wody we wsi Gzy Wisnowa" (załącznik Nr 3, poz.7).

Dział 600 - 10.000,00 zł.
• kwotę  10.000,00  zł.  przeznacza się  na  przebudowę  drogi  w Porzowie  (załącznik  Nr  3,

poz. 1).

Dział 750 - 48.000,00 zł.
• kwotę  48.000,00  zł.  przeznacza  się  na  skutki  wzrostu  wynagrodzeń  pracowników

administracji  od  dnia  1  lipca  2008r.  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów
z dnia 2 sierpnia  2005r.  w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych
zatrudnianych  w urzędach  gmin,  starostwach  powiatowych  i  urzędach  marszałkowskich
(Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późń. zm.).

Dział 754 - 149.800,00 zł.
• kwotę  149.800,00  zł.  przeznacza  się  na  zakup   uŜywanego  średniego  samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przewodowo Majorat przy dofinansowaniu z Województwa
Mazowieckiego  w  kwocie  80.000,00  zł.  -  umowa  Nr  ON.BI.I.DOF.3011-28-165/08
z dnia 14.07.08 .



Dział 801 - 17.570,00 zł.
• kwotę  10.000,00 zł.  przeznacza się  na  "Termomodernizację  budynku  Publicznej  Szkoły

Podstawowej w Przewodowie Poduchownym" (załącznik Nr 3, poz. 3),
• kwotę  7.570,00 zł. przeznacza się  na skutki wzrostu wynagrodzeń  pracowników Zespołu

Obsługi Szkół i kierowcy autobusu od dnia 1 lipca 2008r.
Dział 852 - 4.650,00 zł.

• kwotę  4.650,00  przeznacza  się  na  wzrost  wynagrodzeń  dla  pracowników  Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 lipca 2008r.

Dział 900 - 36.776,00 zł.
• kwotę  16.776,00 zł.  przeznacza się  na pomoc finansową  dla Gminy Pułtusk w zakresie

rozliczenia udziału gmin w kosztach inwestycji "Rozbudowa składowiska odpadów stałych
w Płocochowie o funkcji ponadgminnej",

• kwotę 20.000,00 zł. przeznacza się na remont budynku w miejscowości Szyszki.

Przychody i rozchody budŜetu w 2008 roku przedstawia załącznik Nr 4.

W  związku  ze  zmianami  planu  dochodów  i  wydatków  deficyt  na  rok  2008  wynosi
918.653,00  zł.  pokryty  kredytem bankowym  w wysokości  900.000,00  zł.  i  wolnymi  środkami
w wysokości 18.653,00 zł. 

Spłata  kredytów  i  poŜyczek  w  roku  2008  nastąpi  z  wolnych  środków  w  wysokości
644.104,00 zł..

Planowany stan zadłuŜenia gminy na dzień 31.12.08 wynosi 3.076.030,00 zł.,  co stanowi
36,4 % planowanych dochodów.


