
                                                                                                                    
 
 

UCHWAŁA NR XV/73/2007 
RADY GMINY KRZYKOSY 

                                        z dnia 28 grudnia 2007 roku 
 
w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007 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 V/22/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 roku  w  sprawie  
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok , zmienionej  

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/35/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. 

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/38/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 21/2007 z dnia 24 maja 2007r. 

Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/2007 z dnia 05 czerwca  2007r. 

Uchwałą Rady Gminy Nr X/43/2007 z dnia 29 czerwca  2007r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 36/2007 z dnia 8 sierpnia 2007r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2007 z dnia 4 września 2007 r. 

Uchwałą Rady Gminy Nr XI/46/2007 z dnia 27 września 2007r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/2007 z dnia 9 października 2007r. 

Uchwałą Rady Gminy Nr XII/59/2007 z dnia 24 października 2007r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2007 z dnia 31października 2007r. 

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/61/2007 z dnia 13 listopada 2007r. 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2007 z dnia 19 listopada 2007r. 

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/70/2007 z dnia 12 grudnia 2007r. 

 

 

wprowadza się następujące zmiany:    

      1)   § 1 otrzymuje brzmienie: 
          „ § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości   13 549 631,00 zł, zgodnie 

           z załącznikiem nr 1. 
     
    2. 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 2 457 264,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3       

 



 

      2)  § 2 otrzymuje brzmienie: 
 
          „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości   14 249 387 zł , zgodnie  
               z załącznikiem nr 2. 
 
               2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

    1)  wydatki bieżące w wysokości 13 018 927 zł, w tym : 
    a)  dotacje   441 932,00 zł   w tym: 

                              - podmiotowe dla instytucji kultury – 326 200,00 zł 
                              - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
                                porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 113 992,00 zł 
                              - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie    
                                porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       1 740,00 zł 
                            b)  wydatki na obsługę długu – 105 900,00 zł 
                            c) wydatki jednostek pomocniczych gminy  55.000 zł 
                              zgodnie z załącznikiem nr 8  
 

               2) wydatki majątkowe  w wysokości  1 230 460  zł. 
 

              3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem  
                   wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 zgodnie     
                   z załącznikiem  nr 4. 
 
              4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych 
                  i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5. 
 
              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 2 457 264,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

      

 3)  W załączniku nr  1, 2 do Uchwały   wprowadza się   zmiany   określone  
załącznikiem  nr 1, 2 do niniejszej uchwały .  

 
 
§  2 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy 
     
§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                   
                                                   

U z a s a d n i e n i e 
                                     do Uchwały Rady Gminy Krzykosy 
                                 Nr  XV/73/2007  z dnia 28 grudnia 2007r. 
 
 
 
 
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego   z dnia 21.12.2007r. nr FB.I-
6.3011-763/07 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 128.231 zł, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.12.2007r. nr FB.I-6.3011-
758/07 zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 7.614 zł z 
przeznaczeniem na zasiłki celowe. 
Ponadto w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejszono wydatki o kwotę 500zł, zwiększając 
jednocześnie wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 425zł oraz w 
rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 75zł. 
W dziale 801 oraz 854 dokonano zmian na wnioski poszczególnych dyrektorów szkół, przy 
czym wydatki w dziale 801 zwiększono o kwotę 1.575zł, natomiast w dziale 854 zmniejszono 
o kwotę 1.575zł. 
Z rozdziału 85215 Świadczenia społeczne przeniesiono środki własne w wysokości 60zł na 
wydatki inwestycyjne w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne. Z rozdziału 85219 Ośrodki 
pomocy społecznej przeniesiono 200zł do rozdziału 85295 Pozostała działalność z 
przeznaczeniem na zakup środków żywności.  
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


