
Uchwała   Nr XVII/156 /2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  29  kwietnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4  art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 roku Nr  142 , poz. 1591  z późniejszymi zmianami )
oraz art.165,art.168  ust.1 i 2 pkt 6, art.  184 , ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o
finansach publicznych  ( Dz. U. z 2005 roku  Nr 249 , poz.2104  z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy stanowi ,  co następuje:

§ 1.

1.W budżecie Gminy na rok 2008  wprowadza się następujące zmiany:

   1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 903. 566,00 zł.
       w tym :
      a)  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  kwota 903.566,00 zł.

    2) zmniejsza  się dochody budżetowe o kwotę 903. 566,00 zł.
w tym :

       a) część wyrównawcza subwencji ogólnej  kwota 903.566,00 zł.

   3) zmianę   subwencji   wyrównawczej    i   udział  w   podatku   dochodowym    od   osób
       fizycznych     wprowadza    się    na     podstawie   pisma    Ministra     Finansów      Nr
       ST3/4820/5/98/547 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

4) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 180.000.00 zł.
      w tym:
      a)  przebudowa dróg powiatowych kwota  75.000,00  zł.,
      b)  wykonanie chodnika przy  drodze  krajowej w m. Świlcza i Trzciana  kwota
           105.000,00 zł.

 5) Szczegółowe   kwoty     wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji
       budżetowej  określa załącznik Nr 1   i 2 do niniejszej  uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa  się planowany  deficyt  budżetu o kwotę 180.000 ,00 zł .
2. Źródłem sfinansowania  zwiększonego deficytu   budżetu   Gminy  w kwocie 180.000,00
    zł. ustala się kredyt bankowy .
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia    przychodów   budżetu   Gminy  w   kwocie  180.000,00
    zł  określa załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 3.

1. Ustala się roczne limity dla:
a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie

            występującego   w   ciągu  roku    deficytu   budżetu   Gminy  do  kwoty
           700.000,00 zł .

b)  zobowiązań    z   tytułu    kredytów    zaciąganych    na     sfinansowanie
 planowanego deficytu budżetu   Gminy  w kwocie  3.255.735,46 zł.
c)  zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty
     1.070.000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji  budżetowej
w ramach  tego samego działu i rozdziału zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XVII/ 156/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  29 kwietnia 2008r.

Zestawienie dochodów   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od

innych jednostek  nieposiadających osobowości  prawnej
oraz wydatki związane  z ich poborem

903.566,00

w tym :
75621 Udział  gmin  w podatkach  stanowiących dochód  budżetu

państwa 903.566,00
w tym :

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 903.566,00
Razem 903.566,00

Zmniejszenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
758 Różne rozliczenia 903.566,00

w tym :
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 903.566,00

w tym :
2920 Subwencja ogólna  z budżetu państwa 903.566,00

Razem 903.566,00



Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XVII/156 /2008
  Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia   2008 r.

Zestawienie wydatków   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3
600 Transport i łączność 180.000,00

w tym :
60011 Drogi publiczne krajowe 105.000,00

w tym :
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie chodnika

przy drodze krajowej
105.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 75.000,00
w tym :

4270 Zakup usług remontowych 75.000,00
Ogółem 180.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały  Nr  XVII / 156 /2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  29 kwietnia    2008  r.

Zestawienie pozycji  przychodów .

Zwiększenia

Paragraf Nazwa paragrafu Kwota zł
952 Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów na  rynku

krajowym
 tym :

180.000,00

Wykonanie chodników  przy drodze krajowej 105.000,00
Przebudowa dróg powiatowych 75.000,00
Ogółem: 180.000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr XVII/ 156/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  29  kwietnia 2008r..

Zestawienie  przeniesienia  planowanych wydatków

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Zmniejszenia
kwota zł

Zwiększenia
kwota zł

1 2 3 4
700 Gospodarka  mieszkaniowa 800,00 800,00

w tym
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800,00 800,00

w tym :
4300 Zakup usług pozostałych 800,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych –wykup działki  pod drogę
Świlcza –Mrowla (Otoka )

800,00

Ogółem : 800,00 800,00


	Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .
	Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .
	Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .
	Zwiększenia
	Zmniejszenia
	Zwiększenia




