
                                                                                                                          

UCHWAŁA   Nr  XXVIII/152/05  

RADY  GMINY  GZY

z  dnia  29  grudnia 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. 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 387,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 6.752.803,61 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 736.022,00 zł, 
zgodnie  z załącznikiem Nr 1a.

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 8.000,00 zł, zwiększyć 
wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 8.387,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.259.880,64 zł.
4. Wydatki ustalone w ust. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 736.022,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

§  2
1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w kwocie 253.000,00 zł nie objęte 

wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 

3.222.260,83 zł w tym: 2005r. – 893.703,83 zł, 2006r. –  2.328.557,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 4.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy 
strukturalnych i Funduszy spójności w wysokości  1.437.778,83 zł w tym: 2005r. – 
632.603,83 zł, 2006r. –    805.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2005 roku ustala się w wysokości 1.146.703,83 zł.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i 
podlega  ogłoszeniu. 


