
                                                                                                              

UCHWAŁA   Nr   XXIII/128/05
RADY  GMINY  GZY

z  dnia  27 lipca 2005  roku



w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 112 i art. 
124 ust.  1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), 

Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:  

§  1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 1.280,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.394.578,81 zł.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 7.700,00 zł, 
zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 63.980,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.289.274,81 zł.

§  2

1. Z  dochodów  budżetu  gminy  spłaca  się  kredyt  długoterminowy  i 
pożyczki w kwocie 775.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.



2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 670.000,00 zł tj. różnica między 
dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego i pożyczki a 
wydatkami jest kredyt bankowy w kwocie 615.000,00 zł, wolne środki 
55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem    Nr 3.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega 
ogłoszeniu.

                                                                                                             Załącznik  Nr  1  do
                                                                                                             Uchwały  Nr  XXIII/128/05   
                                                                                                             Rady  Gminy  Gzy 
                                                                                                             z  dnia 27 lipca 2005 roku 

Zmiany  planu  dochodów  budżetu  gminy  
na  2005  rok



Klasyfikacja  budżetowa

Dział Rozdział §
TREŚĆ Zwiększenia

1 2 3 4 5

801

80101

2030

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.280,00

1.280,00

1.280,00

Ogółem 1.280,00

                                                                                                             Załącznik  Nr  2  do
                                                                                                             Uchwały  Nr  XXIII/128/05 
                                                                                                             Rady  Gminy  Gzy
                                                                                                             z  dnia 27 lipca 2005 roku 

Zmiany   planu   wydatków   budżetu   gminy
na   2005  rok



Klasyfikacja  budżetowa

Dział Rozdział §
TREŚĆ Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

750

75023

4300
6300

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin

Zakup usług pozostałych
Wydatki na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych

4.700,00

4.700,00

4.700,00
-

3.000,00

3.000,00

-
3.000,00

754

75412

75495

4210
4260

4210

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia
 

3.000,00

-

-
-

3.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00
2.500,00

-

-

801

80101

80110

4170
4210
4240

4350

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek
Zakup usług dostępu do sieci Internet

Gimnazja

-

-

-
-
-

-

-

55.980,00

18.880,00

5.000,00
9.000,00
1.280,00

3.600,00

37.100,00

- 2  -

1 2 3 4 5 6

4260
4270
4350

Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet

-
-
-

6.000,00
30.000,00
1.100,00

Ogółem 7.700,00 63.980,00



                                                                                                             Załącznik  Nr  3  do
                                                                                                             Uchwały  Nr XXIII/128/05 
                                                                                                             Rady  Gminy  Gzy
                                                                                                             z  dnia 27 lipca 2005 roku 

Przychody  i  rozchody  budżetu  gminy



Lp. PRZYCHODY Klasyfikacja Kwota

I

II

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

952

955

615.000,00

55.000,00

RAZEM PRZYCHODY 670.000,00

ROZCHODY

III Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 775.304,00

RAZEM ROZCHODY 775.304,00

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody pomniejszone o spłatę kredytu    -    6.619.274,81 zł
2. Planowane wydatki                                                       -    7.289.274,81 zł
3. Wynik

-  różnica między 1 i 2 (-)                                              -       670.000,00 zł

IV.       Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt bankowy w kwocie 775.304,00 zł.
V. Faktyczny deficyt budżetu w kwocie 670.000,00 zł pokrywa się z kredytu bankowego 

w kwocie 615.000,00 zł, wolne środki 55.000,00 zł.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.  Zwiększenia    -    1.280,00 zł



 -  dział   801    -    1.280,00 zł
• Otrzymano dotację celową w kwocie 1.280 zł na podstawie pisma zawiadamiającego Nr 

FIN.I. 301/3011/801/44/05 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej 
obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach 
pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

II. WYDATKI

1.  Zmniejszenia    -    7.700,00 zł

 -  dział  750    -    4.700,00 zł
 -  dział  754    -    3.000,00 zł
• Zmniejszenia planu wydatków wiążą się z zmianą przeznaczenia wydatków.

2.  Zwiększenia    -    63.980,00 zł

 -  dział  750    -    3.000,00 zł
• Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na pomoc finansową w ramach realizacji porozumienia 

między gminą Gzy i gminą Świercze (zakup samochodu). 

 -  dział  754    -    5.000,00 zł
• Kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zakupem energii strażnic OSP i 

materiałów eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych.
Wydatki za energię są wykonane w 89 % w stosunku do planu na rok 2005, zakup usług 
remontowych w 95,6 %, z tego materiałów 70 %. Wysokie wykonanie wydatków wynikło 
z nieprzewidzianych remontów silnika samochodowego w OSP Przewodowo, konieczna 
wymiana opon i innych materiałów eksploatacyjnych pojazdu pożarniczego w Gzach, 
który jest w krajowym systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Plan wydatków nie zapewnia do końca bieżącego roku gotowości do akcji ratowniczo – 
gaśniczych.   

 -  dział  801    -    55.980,00 zł
z tego szkoły podstawowe    -    18.880,00 zł
• Opracowanie kosztorysu remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie – 

5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia do wykonania bieżących prac remontowych 
w pomieszczeniach szkół podstawowych – 9.000,00 zł.

• Zabezpieczenie udziału własnych środków na realizację projektu związanego z zakupem 
usług dostępu do sieci Internet w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach i 
Przewodowie. Planowany koszt projektu 8.670,00 zł z tego złożono wniosek o 
dofinansowanie w kwocie 5.070,00 zł.

• Zakup książek dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2005/2006 – 1.280,00 zł.

Gimnazja    -    37.100,00 zł
• Zakup energii – 6.000,00 zł
• Zakup usług remontowych w Publicznym Gimnazjum w Gzach z przeznaczeniem na 

pomieszczenia administracyjne – 30.000,00 zł.
• Zabezpieczenie udziału własnych środków na realizację projektu związanego z zakupem 

usług dostępu do sieci Internet w Publicznym Gimnazjum w Gzach. Planowany koszt 
projektu 3.250,00 zł z tego złożono wniosek o dofinansowanie o kwotę 2.150,00 zł.   
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