UCHWAŁA nr 295/XXXV/09
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany budŜetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 i
art. 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 ze zm.)
Rada Gminy Dębowiec
uchwala:
§1
Zwiększyć dochody budŜetu Gminy na 2009 r. o kwotę 356 988,20 w działach:
Zmniejszyć dochody budŜetu Gminy na 2009 r. o kwotę 501 000,00 w działach:
Kwota w złotych
Dział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie
Zwiększenia

700

Gospodarka
mieszkaniowa

500 000,00
Dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaŜy składników
majątkowych

750

Administracja publiczna

500 000,00
25 000,00

Dochody bieŜące:
Wpływy z róŜnych dochodów
Dochody bieŜące:
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieŜących

756

Zmniejszenia

Dochody od osób prawych,
od osób fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem

21 000,00

4 000,00

304 400,00

Dochody bieŜące:
Podatek dochodowy od osób prawnych
Dochody bieŜące:
Podatek od nieruchomości
Dochody bieŜące:
Podatek leśny
Dochody bieŜące:
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Dochody bieŜące:
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Dochody bieŜące:
Wpływy z róŜnych opłat

1 000,00

12 000,00
279 000,00
1 800,00

700,00

10 000,00
900,00

1 000,00

758

RóŜne rozliczenia

10 000,00
Dochody bieŜące:
Pozostałe odsetki

852

10 000,00

Pomoc społeczna

17 553,00
Dochody bieŜące:
Wpływy z usług
Dochody bieŜące:
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieŜących jednostek
sektora finansów publicznych

900

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

707,00

16 846,00

35,20
Dochody bieŜące:
Wpływy z róŜnych opłat

35,20

Razem:

356 988,20

501 000,00

BudŜet Gminy po dokonaniu powyŜszych zmian po stronie dochodów wynosi: 13 798 180,78 zł
§2
Zmniejszyć wydatki budŜetu Gminy na 2009 r. o kwotę 241 106,01 zł w działach:
Kwota w złotych
Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie
Zwiększenia

851

Ochrona zdrowia
85121

Zmniejszenia
241 106,01

Lecznictwo ambulatoryjne

241 106,01

Wydatki majątkowe:

241 106,01

Termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Dębowcu

241 106,01
Razem:

241 106,01

BudŜet Gminy po dokonaniu powyŜszych zmian po stronie wydatków wynosi: 15 967 252,92 zł
§3
Zmienić treść załącznika nr 3 – „Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu Gminy
Dębowiec w 2009 r.” do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 221/XXIV/08 z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Dębowiec na 2009 r. i jego treść zastąpić
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
Zmienić treść załącznika nr 4 – „Wydatki inwestycyjne na 2009 r.” do Uchwały Rady
Gminy Dębowiec Nr 221/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu
Gminy Dębowiec na 2009 r. i jego treść zastąpić załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
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§5
Zmienić treść załącznika nr 5 – „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Dębowiec na
lata 2009 - 2011” do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 221/XXIV/08 z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Dębowiec na 2009 r. i jego treść zastąpić
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§6
Zmienić treść załącznika nr 6 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 r. i lata następne”
do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 221/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Dębowiec na 2009 r. i jego treść zastąpić załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały.
§7
1. Rozchody budŜetu ustala się w kwocie:
w tym:
a) spłata kredytów w kwocie:
b) spłata poŜyczek w kwocie:

194 229,00 zł
78 746,00 zł
115 483,00 zł

2. Przychody budŜetu w kwocie:
a) z otrzymanych kredytów
b) z otrzymanych poŜyczek
c) z nadwyŜki budŜetu z lat ubiegłych
d) z nadwyŜki środków pienięŜnych wynikająca
z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych

2 363 301,14 zł
657 386,62 zł
243 947,00 zł
948 745,71 zł
513 221,81 zł

3. Deficyt budŜetu Gminy w kwocie:
sfinansowany zostanie:
a) przychodami z zaciągniętych kredytów
b) przychodami z zaciągniętych poŜyczek
c) nadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
d) wolnymi środkami jako nadwyŜką środków pienięŜnych
na rachunku bieŜącym budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i
poŜyczek z lat ubiegłych

2 169 072,14 zł
657 386,62 zł
243 947,00 zł
948 745,71 zł
318 992,81 zł

§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dębowcu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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