Uchwała Nr XXIV/124/08
Rady Gminy Izbicko
z dnia 19.05.2008r
w sprawie zmiany bud etu na rok 2008
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
/Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr.113 poz.984,
Nr.153 poz.1271, Nr.214 poz.1806 z 2003 r Nr.80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r nr.102 poz.
1056, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr
17 poz 128, Nr 181 poz.1337 / oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach
publicznych /Dz.U. Nr 249 poz 2104; zm.Dz.U.Nr 169 poz.1420, z 2006 r Nr 45 poz319, Nr 104
poz.708 ,Nr 170 poz.1217, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 r Nr 88 poz.587, Nr 140
poz.984, Nr 82 poz.560/
Rada Gminy w Izbicku uchwala co nastepuje:
§1
1.Dokona zmian w planie dochodów bud etu Gminy na rok 2008

/ zał cznik nr 1 do Uchwały Bud etowej Rady Gminy Izbicko nr XVII/96/07 z 17.12.2007r/

Dochody – zwi kszenia kwota 654.661,77
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – pozostała działalno
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa nz realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami kwota 68.339,77 zł
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
§ 0830 – wpływy z usług kwota 700 zł
Rozdział 70095 – pozostała działalno
§ 0970 – wpływy z ró nych dochodów kwota 14.808 zł
Dział 754 – bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
Rozdział 75412 – ochotnicze stra e po arne
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej kwota 300 zł
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem
Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0330 – podatek le ny kwota 45.000 zł
Dział 801 – o wiata i wychowanie
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych
gmin kwota 23.030 zł
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin kwota 500.000 zł
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85295 – pozostała działalno
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych
gmin kwota 884 zł
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – pozostała działalno
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej kwota 1.600 zł
Dochody – zmniejszenia kwota 755.000 zł
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0330 – podatek le ny kwota 45.000 zł
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – pozostała działalno
§ 6298 – rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz dów
województw pozyskane z innych ródeł (finansowane ze rodków funduszy
strukturalnych) kwota 210.000 zł
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 6298 – rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz dów
województw pozyskane z innych ródeł (finansowane ze rodków funduszy
strukturalnych) kwota 500.000 zł
§2
1.Dokona zmiany w planie wydatków bud etu Gminy na rok 2008

/ zał cznik nr 2 do Uchwały Bud etowej Rady Gminy Izbicko nr XVII/96/07 z 17.12.2007r/

Wydatki –zwi kszenia kwota 603.853,77
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – pozostała działalno
§ 4430 – ró ne opłaty i składki kwota 68.339,77 zł
Dział 754 – bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
Rozdział 75412 – ochotnicze stra e po arne
§ 4300 – zakup usług pozostałych kwota 300 zł
Dział 758 – ró ne rozliczenia
Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – rezerwy kwota 4.000 zł
Dział 801 – o wiata i wychowanie
Rozdział 80101 – szkoły podstawowe
§ 4700 – szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej kwota 23.030 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych kwota 500.000 zł
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85219 – o rodki pomocy społecznej
§ 4300 – zakup usług pozostałych kwota 5.000 zł
Rozdział 85295 – pozostała działalno
§ 3110 – wiadczenia społeczne kwota 884 zł
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów
§ 3240- stypendia dla uczniów kwota 700 zł
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – pozostała działalno
§ 4210 – zakup materiałów i wyposa enia kwota 1.600 zł
Wydatki –zmniejszenia kwota 1.289.000 zł
Dział 754 – bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
Rozdział 75421 – zarz dzanie kryzysowe
§ 4810 – rezerwy kwota 4.000 zł
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du
terytorialnego kwota 5.000 zł
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – pozostała działalno
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych / rodki UE/ kwota 210.000 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych /współfinansowanie/ kwota 85.000 zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych / rodki UE/ kwota 500.000 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych /współfinansowanie/ kwota 485.000 zł
§3
1. Dokona zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

/ zał cznik nr 3do Uchwały Bud etowej Rady Gminy Izbicko nr XVII/96/07 z 17.12.2007r/

zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokona zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok

/ zał cznik nr 3a do Uchwały Bud etowej Rady Gminy Izbicko nr XVII/96/07 z 17.12.2007r/

zgodnie z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§4

1.Dokona zmian w planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na rok 2008

/ zał cznik nr 5 do Uchwały Bud etowej Rady Gminy Izbicko nr XVII/96/07 z 17.12.2007r/

zgodnie z zał cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Przychody – zmniejszenia
§ 903 – przychody z zaci gni tych po yczek na finansowanie zada realizowanych z udziałem
rodków pochodz cych z bud etu UE kwota 710.000 zł
§ 952 – przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym kwota 250.000 zł
Rozchody – zmniejszenia
§ 963 – spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków
pochodz cych z bud etu UE kwota 375.192 zł
§4
1. Dokona zmian w dochodach i wydatkach zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych odr bnymi ustawami
/ zał cznik nr 6 do Uchwały Bud etowej Rady Gminy Izbicko nr XVII/96/07 z 17.12.2007r/
zgodnie z zał cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
§5
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Izbicko.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§6

