PROJEKT

UCHWAŁA Nr .........../XV/2011
RADY GMINY KRZYWCZA
z dnia ...... grudnia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę własną Nr 79/XIV/2011 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Krzywcza uchwala, co następuje:

§1
W Uchwale nr 79/XIV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 10 listopada 2011
roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
wprowadza się zmiany polegające na:
1. W § 1 w części I dotyczącej dochodów budżetowych, Dział 756 - Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem, w części II dotyczącej wydatków budżetowych Dział 921 - Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami § 6659 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych otrzymują nowe brzmienie:
I. DOCHODY BUDŻETOWE
Dział
Rozdział
Paragraf

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn

zwiększenia

zmniejszenia
zwiększenie zmniejszenie

756

29 558

25 300
13 500
5 000

– 2–
Dział
Rozdział
Paragraf

0910

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia

zwiększenie zmniejszenie

Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
0480

zmniejszenia

Wpływy z opłat za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych

6 800

4 258
4 258

II. WYDATKI BUDŻETOWE
Dział
Rozdział
Paragraf

W tym zadania zlecone
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

zwiększenia

zmniejszenia
zwiększenie zmniejszenie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
- zmniejszenie wydatków związanych
z wpłatą na rzecz Związku Gmin
Fortecznych Twierdzy Przemyśl na
realizacje zadania pn. "Rewitalizacja
zespołu dworsko - parkowego
w Babicach"

26 934
26 934

26 934

2. W § 2 zapis otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Krzywcza o kwotę 443 137 zł,
który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek w wysokości 336 300 zł, oraz wolnymi środkami pochodzącymi
z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 106 837 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Krzywcza o kwotę 443 137 zł zł;
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokości 336 300 zł; § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
w wysokości 106 837 zł.
3. Zwiększa się o kwotę 336 300 zł limit zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 r."
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywcza.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Opracowała: Beata Wielgosz

