
                                                                                                                   
 
 

UCHWAŁA NR XVII/84/2008 
RADY GMINY KRZYKOSY 

                                        z dnia 26 marca 2008 roku 
 
w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2008 rok                                         
 

                   Na    podstawie   art. 18  ust.  2  pkt  4,  51 i  art.  57   ustawy  z   dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2001r Nr 142, poz.1591  ze  zmianami ) oraz  art. 165,  166 
i 184  ustawy z dnia  30  czerwca 2005 r  o  finansach  publicznych  ( Dz. U. z 2005 roku  Nr 249 
poz.2104 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje: 

            
§ 1. W  uchwale Nr XV/72/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 2007 roku  w  
sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, zmienionej  

Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/82/2008 z dnia 28 lutego 2008r. 

 

wprowadza się następujące zmiany:    

1)   § 1 otrzymuje brzmienie: 
   „ § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości   13 517 198,64 zł, z tego: 
  - dochody bieżące w kwocie 13 223 198,64 zł, 
  - dochody majątkowe w kwocie 294 000 zł 

 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 

  3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych   

                       zadań zleconych ustawami w wysokości 2 080 430,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3       
 

 2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 
     „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości   19 662 204,64 zł , zgodnie  
               z załącznikiem Nr 2. 
 
              2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 
 

    1)  wydatki bieżące w wysokości 13 077.213,64 zł, w tym na: 
  a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           6.507.721,00 zł 

    b)  dotacje                      380.644,64 zł    
                           c)  wydatki na obsługę długu         90 000,00 zł 
                           d) wydatki jednostek pomocniczych gminy       33 653,00 zł 
                              zgodnie z załącznikiem Nr 10  
 

      2) wydatki majątkowe  w wysokości  6 584 991  zł. 
 

 



3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków 

na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania 

wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.  
    

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze 

źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

    

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 2 080 430 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3;  

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub 

porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 

14 695 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4; 

3)  § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6 145 006 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu  

- pożyczki z WFOŚiGW    500 000 zł 
- kredytu               3 605 000 zł 
- nadwyżki budżetowej z lat poprzednich          2 040 006 zł  

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7. 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

    „§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych    
papierów wartościowych w kwocie 4.405.000 zł  
z tego na : 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000 zł; 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.105.000 zł 

 
5)  W załączniku Nr  1, 2, 7, 8 i 10 do Uchwały   wprowadza się   zmiany   określone     
      załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały .  
 
§  2 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy 
 
     
§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  
 
 
 
 
 
                               

 


