
   

Uchwała  Nr XV/72//08

Rady Gminy Somianka
z dnia 8 lutego  2008 roku

   w sprawie zmian   do uchwały budżetowej  Nr IV/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o.samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 
ustawy  z  dnia  30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 

                                                                  § 1

    Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2008 o kwotę 200.000 zł

    do kwoty   12.201.272 zł                                                  - zgodnie z załącznikiem nr 1.

                                                                  §2

     Zwiększa się  wydatki budżetu  gminy ogółem na rok 2008 o kwotę  759.000 zł

     do kwoty   12.592.114 zł.                                                 –zgodnie z załącznikiem  nr 1.  

     W tym zadania inwestycyjne o kwotę 659.000 zł.do kwoty 1.160.547 zł

                                                                                                -zgodnie z załącznikiem nr 2.

                                                                  §3                   

   1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 390.842 zł zostanie pokryty przychodami

      pochodzącymi z wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

      bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

      z lat ubiegłych w kwocie.  390.842 zł. 

.  2.  Zwiększa się przychody budżetu  o kwotę 559.000 zł do kwoty  1.884.000 zł.

                                                                                           -zgodnie z załącznikiem  nr 3

                                                                  §4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

                                                        §5

  1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

  2.Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

         

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                       Rady Gminy

                                                                                                Tadeusz Jacek Tolak



                                                                                           Załącznik Nr 1 
d                                                                                               do Uchwały Nr XV/72/08   

                                                                                   Rady Gminy w Somiance
                                                                                   z dnia  8 lutego 2008 roku  

 ZWIĘKSZENIA  W PLANIE  DOCHODÓW  I   WYDATKÓW na  2008 rok

Klasyfikacja Budżetowa

    Dział Rozdział §
TREŚĆ

DOCHODY WYDATKI

    010 Rolnictwo i łowiectwo     14.000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi     14.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-     14.000
    600 Transport i łączność 245.000

60014 Drogi publiczne powiatowe   30.000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między  jednostkami samorządu terytorialnego. 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

       30.000

60016 Drogi publiczne gminne        215.000

4300 Zakup usług pozostałych        100.000

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        115.000   

       
   700 Gospodarka mieszkaniowa           20.000

70095 Pozostała działalność           20.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           20.000

   750 Administracja publiczna           70.000
75023 Urzędy gmin           70.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-           70.000
   754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożąrowa
          40.000

75412 Ochotnicze Straże Pożarne           40.000
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           40.000

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

100.000

75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku 
leśnego,podatku od czynności 
cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

30.000

0310 Podatek od nieruchomości 30.000
75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku 

leśnego,podatku od spadków i 
darowizn,podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych

70.000

0310 Podatek od nieruchomości 70.000



   801 Oświata i wychowanie 100.000         310.000
80101 Szkoły podstawowe 100.000         310.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         310.000

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych

     100.000

   900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           60.000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód           50.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           50.000

90015 Oświetlenie ulic            10.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            10.000

   razem      200.000          759.000

                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                                Rady Gminy

                                                                                                      /-/Tadeusz Jacek Tolak

                                                    


