
                                                                                                       

     

UCHWAŁA Nr XIV/67/08

RADY GMINY GZY

z dnia 30 kwietnia 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  150.000,00 zł., zwiększyć dochody
budŜetu gminy w wysokości 55.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
Dochody budŜetu gminy po zmianach wynoszą  8.190.044,00 zł.. 

§ 2

Zwiększyć wydatki budŜetu gminy na rok 2008 w wysokości 247.410,00 zł., zgodnie z
załącznikiem Nr 2.
Wydatki budŜetu gminy po zmianach wynoszą 9.098.831,00 zł., w tym:
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 1.148.600,00 zł., zgodnie z
załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 908.787,00 zł., zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 900.000,00 zł. i przychodami (wolne środki)
w wysokości 8.787,00 zł.

2. Przychody (wolne środki) w wysokości 519.104,00 zł. i kredyt w wysokości 125.000,00 zł.
przeznacza się na rozchody.

3. Przychody budŜetu w wysokości 1.552.891,00 zł., rozchody w wysokości 644.104,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

   §  4

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym zestawienie.

  



§  5

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.;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych poŜyczek i kredytów - w kwocie 125.000,00 zł..

  §  6

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

  §  7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                     



Uzasadnienie

I  DOCHODY

1. Zmniejszenia
Dział 600 i 801 - 150.000,00 zł.

2. Zwiększenia
Dział 010 - 50.000,00 zł.

• Zmiany wprowadzono w związku z przyjęciem Uchwały Nr 590/125/08 z dnia 08.04.08r.
Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie imiennych list i kwot dotacji celowych
dla Beneficjentów realizujących zadania inwestycyjne zgłoszone w wnioskach Gminy Gzy
w ramach komponentów B, C i E.

Dział 801 - 5.000,00 zł.
• umowa  darowizny  na  rzecz  Publicznego  Gimnazjum  w  Gzach  z  przeznaczeniem  na

zagospodarowanie czasu wolnego młodzieŜy i nauczycieli poprzez zaangaŜowanie w akcję
i wydarzenia o charakterze sportowym.

II WYDATKI

1. Zwiększenia
Dział 010 - 70.000,00 zł.

• kwotę 70.000,00 zł. przeznacza się na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Gzy Wisnowa
(załącznik inwestycyjny Nr 3).

Dział 801 - 154.410,00 zł.
• kwotę  143.410,00  zł.  przeznacza  się  na  wynagrodzenia  pracowników  szkół  zgodnie

z  Rozporządzeniem Ministra  Edukacji  z  dnia  11  marca  2008r.  określającego  wysokość
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz składników pochodnych
naliczonych od płac, 

• kwotę 6.000,00 zł. przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne w oddziale przedszkolnym
w PSP Przewodowo dla nauczyciela wspierającego na podstawie Rozporządzenia MENiS
z dnia 07.01.03 (Dz.U. Nr 11, poz. 114) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

• kwotę 5.000,00 zł. przeznacza się na zorganizowanie róŜnych akcji i wydarzeń sportowych
tj.  turnieje  piłki  noŜnej  i  piłki  siatkowej,  treningi  walki  bokserskiej  oraz  spotkania  ze
znanymi sportowcami.

Dział 900 - 23.000,00 zł.
• kwotę  20.000,00 zł.  przeznacza się  na konserwację  urządzeń  oświetleniowych  i  montaŜ

lamp oświetleniowych,
• kwotę  3.000,00  zł.  przeznacza  się  na  wydatki  związane  z  wyłapywaniem  bezdomnych

zwierząt z terenu gminy Gzy oraz zapewnienia dalszej opieki.



Przychody i rozchody budŜetu w 2008 roku przedstawia załącznik Nr 4.
W związku z powyŜszymi zmianami planowany jest deficyt w wysokości 908.787,00 zł.,

pokryty  kredytem  bankowym  w  wysokości  900.000,00  zł.  i  wolnymi  środkami  w  wysokości
8.787,00 zł.. 

Spłata  kredytu  i  poŜyczek  w  roku  2008  nastąpi  z  wolnych  środków  w  wysokości
519.104,00 zł. i kredytu bankowego 125.000,00 zł., razem 644.104,00 zł. (załącznik Nr 4).

Planowany stan zadłuŜenia gminy na dzień 31.12.08r. wynosi 3.201.030,00 zł., co stanowi
39,1 % planowanych dochodów.

Zmiana  w  planie  przychodów i  wydatków Gminnego  Funduszu Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  wiąŜe się  z otrzymaniem wyŜszych niŜ  planowano,  wpłat  z róŜnych  opłat
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznacza się na realizację
zadań słuŜących ochronie środowiska.


