
 Uchwała   Nr X/ 84/2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia 31  sierpnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2007

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 2007  wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się wydatki budżetowe o  kwotę  158 000,00 zł.

      w tym:
    a)  budowa   „Gminnego Ośrodka  Sportu w Trzcianie”  o kwotę 158.000,00 zł.,

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

§ 2.

1. Zwiększa  się planowany  deficyt  budżetu o kwotę   158 000,00 zł .
2. Źródłem sfinansowania  zwiększonego deficytu   budżetu   Gminy  w kwocie   158 000,00
   zł. ustala się  wolne środki  jako nadwyżka środków pieniężnych  na rachunku bieżącym
   budżetu Gminy  wynikające  z rozliczeń  kredytów i pożyczek  z lat ubiegłych .
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia    przychodów   budżetu   Gminy  w   kwocie  158 000,00
    zł. określa załącznik  Nr 2  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  3 220 538,96 zł.,
c)  zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty
     1.550.660,00 zł.

§ 4.

1 Dokonuje się  przeniesienia  planu wydatków :
     a)  z działu 801 „Oświata i wychowanie” kwota 30 000,00 zł. do działu 926 „Kultura
          fizyczna i sport” kwota 30 000,00 zł.
2. Szczegółowe  kwoty   przeniesienia   wydatków  określa   załącznik  Nr  3  do  niniejszej
    uchwały .



§ 5.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr X/84/2007
               Rady Gminy Świlcza z dnia  31 sierpnia  2007 r.

Zestawienie wydatków   w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowe

Zwiększenia
Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Kwota zł

1 2 3

926 Kultura fizyczna i sport 158 000,00
w tym :

92601 Obiekty sportowe 158 000,00
w tym:

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa
„Gminnego Ośrodka Sportu” w Trzcianie 158 000,00
Ogółem : 158 000,00

                                                              Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr X/ 84 /2007
       Rady Gminy Świlcza z dnia  31 sierpnia 2007  r.

Zestawienie pozycji  przychodów związana z pokryciem   deficytu budżetowego.

Paragraf Nazwa paragrafu Kwota zł
955 Przychody z  tytułu innych rozliczeń  krajowych 158.000,00

Ogółem: 158 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały  Nr X /84/2007
 Rady Gminy Świlcza z dnia  31 sierpnia 2007 r.

Zestawienie  przeniesienia  planowanych wydatków

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Zmniejszenia
kwota zł

Zwiększenia
kwota zł

1 2 3 4
801 Oświata i wychowanie 30 000,00

w tym :
80104 Przedszkola 30 000,00

w tym
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych –modernizacja kotłowni w
Przedszkolu w Świlczy

30.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 30 000,00
w tym:

92601 Obiekty sportowe 30 000,00
w  tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych –wykonanie oświetlenia
placu  obiektu sportowego w Świlczy

30 000,00

Ogółem: 30 000,00 30 000,00
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