
Uchwała Nr XXIII/95/2008
                                            Rady Gminy Świedziebnia
                                          z dnia 30 grudnia 2008 roku

zmieniająca  uchwałę  Nr  XV/50/2008  Rady  Gminy  w  Świedziebni  z  dnia 
11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

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  z  późniejszymi 
zmianami) i art. 165 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,  poz.  148  z  późniejszymi  zmianami) 
u c h w a l a  się, co następuje:

W uchwale Nr XV/50/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 11marca 2008 roku, 
zmienionej  Uchwałą  Nr  XVI/53/2008  Rady  Gminy  Świedziebnia  z  dnia 
09 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2008 z dnia 24 kwietnia 
2008 roku, Zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy z dnia 14 maja 2008 roku, 
Zarządzeniem Nr 13/2008 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2008 roku, Uchwałą 
Nr XVIII/67/2008  Rady  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  30  czerwca  2008 r., 
Zarządzeniem Nr  17/2008  Wójta  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  23  lipca  2008 r. 
Zarządzeniem  Nr  19/2008  Wójta  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  2008 r., 
Zarządzeniem Nr 19/2008 Wójta  Gminy  z  dnia  28  sierpnia  2008 r.  ,  Uchwałą 
Nr XX/75/2008  Rady  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  30  września  2008  r., 
Zarządzeniem  Nr  29/2008  Wójta  Gminy  Świedziebnia  z  dnia  16  października 
2008 r.,  Zarządzeniem  Nr  30/2008  Wójta  Gminy  Świedziebnia  z  dnia 
28 października  2008 r.   Uchwałą  Nr  XXI/80/2008 Rady  Gminy  Świedziebnia 
z dnia  18  listopada  2008  roku,  Zarządzeniem  Nr  36/2008  Wójta  Gminy 
Świedziebnia z dnia 18 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości        13.812.591,43 zł w tym:
       1) Dochody bieżące                                    13.258.091.43 zł w tym:
            a) subwencja ogólna                       7.579.316 zł
            b) dotacje z budżetu państwa                       3.843.075 zł
            c) dotacje z samorządu powiatu                       110.730 zł 
            d) dotacja rozwojowa                                    36.860,43 zł
            e) dochody własne                       1.688.110 zł
       2) Dochody  majątkowe                                      554.500 zł
       Tabelaryczne  zestawienie  zmian  w planie  dochodów budżetowych  zawiera 
       załącznik Nr 1. 



§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości           14.062.591,43 zł, w tym:
       1) wydatki bieżące –                                     12.677.807,43 zł, w tym: 

 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    6.047.574,62 zł 
 b) dotacje z budżetu                                                       396.541 zł
 c)obsługa długu                                                                84.000 zł

       2) wydatki majątkowe                                                   1.384.784 zł
       Tabelaryczne  zestawienie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  określa 
       załączniki Nr 3.
       Zmianie ulega załącznik Nr 6 i 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
         w Urzędzie Gminy Świedziebnia.

Przewodniczący Rady
 /-/ Kazimierz Bejger



Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIII/95/2008 dokonuje się następujących  zmian w budżecie gminy 
na 2008 rok.
Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 15.000 zł.

−wzrost dochodów następuje ze sprzedaży składnika majątkowego.

Po stronie wydatków:
-  uzyskane  dochody  oraz  niewykorzystane  środki  z  innych  zadań 
inwestycyjnych w łącznej kwocie 66.500 przeznacza się na zwiększenie planu 
na wydatki inwestycyjne w drogach publicznych na : wykonanie podwójnego 
utrwalenia grysami  bazaltowymi  i  emulsja  asfaltową drogi  gminnej  Janowo-
Bielki - 60.400 zł i wykonanie mapy zasadniczej pod projekt pasa drogowego w 
Zasadach Starych i Zasadach Nowych – 6.100 zł.

 


