UCHWAŁA NR VI/32/ll
RADY GMINY

HYŻNE

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Hyżne na 2011 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 zpóźn. zm.) oraz art.. 211, art.. 212, art.. 235, art.. 236, art.. 237, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§1
I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę

10 250,00 zł

z tego:
I. dochody bieżące o kwotę

10 250,00 zł

w tym:
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
odrębnymi ustawami - spis powszechny ludności i mieszkań

] Q 250 00 zł

zgodnie z tabelą Nr 1
II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę

60 224,62 zł

z tego:
1. wydatki bieżące o kwotę:
w tym:

60 224,62 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

20 394,32 zł

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 594,32 zł

- pochodne od dodatków spisowych oraz umowy zlecenia za aktualizację
budynków, mieszkań i osób
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne
- umowa zlecenie na wykonanie kalkulacji kosztorysowej do opracowania wniosku
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wydatki rzeczowe związane ze spisem
- prace remontowe na boisku sportowym w Dylągówce

3 050,00 zł
5 824,32 zł
720,00 zł
10 800,00 zł
800,00 zł
10 000,00 zł

2) dotacje o kwotę:

2 326,30 zł

w tym:
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie umów
między j.s.t. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Hyżne do
przedszkola w Tyczynie

2 326,30 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 400,00 zł

- dodatki spisowe

6 400,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

31 104,00 zł

- dodatki specjalne w związku z obsługą projektu "Od przedszkola do lepszego jutra"

16 200,00 zł

- dodatki specjalne w związku z obsługą projektu ""Przyjazna szkoła",

14 904,00 zł

III. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę

42 974,62 zł

z tego:
1. wydatki bieżące o kwotę:
w tym:

42 974,62 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

8 150,62 zł

w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 150,62 zł

- bieżące remonty w szkołach

2 326,30 zł

- bieżące remonty autobusów szkolnych

5 824,32 zł

2) dotacje na zadania bieżące

3 720,00 zł

w tym
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług
Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem

3 720,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

31 104,00 zł

- umowy zlecenia w związku z obsługą projektu "Od przedszkola do lepszego jutra",

16 200,00 zł

- umowy zlecenia w związku z obsługą projektu ""Przyjazna szkoła",

14 904,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.
§2
1. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład
Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem o kwotę
2. Załącznik Nr 1 DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2011 ROK
do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Gminy Hyżne Nr IV/17/11 z dnia
07 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

3 720,00 zł

§3

I. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego p.n. Zakład Usług
Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem
- zwiększa się przychody w kwocie

1 670,55 zł

- zwiększa się koszty w kwocie

1 670,55 zł

3. Załącznik Nr 2 "PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH - 2011 ROK do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Gminy
Hyżne Nr Nr IV/17/11 z dnia 07 lutego 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik
Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§4
1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami w kwocie
zgodnie z tabelą Nr 3.

10 250,00 zł

§5
I. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę

7 000,00 zł

II. Ustala się planowany deficyt budżetu po zmianach na 2011 rok w kwocie

1 042 714,17 zł

który zostanie pokryty:
- spłatą udzielonej pożyczki w kwocie

6 500,00 zł

- wolnymi środkami

1 036 214,17 zł

III. Ustala się planowane przychody budżetu Gminy na 2011 rok w wysokości

3 853 943,17 zł

z następujących tytułów:
a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 903 - Przychody z
zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie

928 841,00 zł

b) wolne środki (paragraf 950 - wolne środki)

1 092 602,17 zł

c) spłaty udzielonej pożyczki ( paragraf 951 - Przychody ze spłat pożyczek i
kredytów udzielonych ze środków publicznych) w kwocie

6 500,00 zł

d) długoterminowych kredytów i pożyczek (paragraf 952 - Przychody z
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie

1 500 000,00 zł

e) pożyczki w WFOS i GW ( paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym) w kwocie
zgodnie z tabelą Nr 4.

326 000,00 zł

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
hyżne
Stanisław

Bator

