
UCHWALA Nr 25/2005
RADY GMINY ZABIA WOLA

z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian budzetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U.Nr 15 poz.
148z póznozm.) Rada Gminy uchwala co nastepuje:

§1
Zwieksza sie plan dochodów budzetu gminy na rok 2005 o kwote 366.000,00 zl oraz
zmniejsza sie plan dochodów budzetu gminy na rok 2005 o kwote 410.000,00 zl zgodnie z
zalacznikiemNr 1 do Uchwaly.
Dochody po zmianie wynosza - 12.701.605,00 zl

w
§2

Zwieksza sie plan wydatków budzetu gminy na rok 2005 o kwote 952.634,00 zl oraz
zmniejsza sie plan wydatków budzetu gminy na rok 2005 o kwote 1.766.634,00 zl zgodnie z
zalacznikiemNr 2 do Uchwaly.
Wydatki po zmianie wynosza - 15.073.695,00 zl,
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§3
Zmniejsza sie przychody z zaciagnietych pozyczek na finansowanie zadan realizowanych z
udzialem srodków z budzetu Unii Europejskiej § 903 o kwote 75.000,00 zl oraz zmniejsza sie
przychody z zaciagnietych pozyczek i laedytów na rynku laajowym § 952 o kwote
695.000,00zl.
Zapis § 3 Uchwaly nr 22/2005 otrzymuje brzmienie:
Róznica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budzetu w kwocie 2.372.090,00 zl,
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzacymi:
-z zaciagnietychpozyczek i laedytów na rynku laajowym - 1.997.090,00 zl
- z zaciagnietych pozyczek na sfinansowanie zadan realizowanych z udzialem srodków
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej - 375.000,00zl
Plan przychodów i rozchodów budzetu gminy zawiera zalacznik nr 3 do Uchwaly.

§4
Zmniejsza sie wydatki inwestycyjne na rok 2005 o kwote 1.502.500,00 zl zgodnie z
zalacznikiemnr 4 do Uchwaly, zmieniajacym zalacznik nr 4 do Uchwaly Nr 22/2005.
Zmienia sie wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków funduszy strukturalnych,
zgodniez zalacznikiem nr 4a, zmieniajacym zalacznik nr 4a do Uchwaly Nr 22/2005.

§5
Zmienia sie zalacznik nr 5 do Uchwaly Nr 22/2005:
Ustala sie wydatki zwiazane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokosci
35.898.518,00 zl z wyodrebnieniem srodków na finansowanie poszczególnych programów,
zgodniez zalacznikiem Nr 5 do Uchwaly.
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§6
Zmniejsza sie ustalona dotacje dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych o kwote 8.000,00 zl. Zapis § 6 Uchwaly Nr 14/2005 z dnia 31 marca 2005 r.
otrzymuje brzmienie:
Ustala sie dotacje dla Niepublicznego Przedszkola, dotacje dla instytucji kultury oraz dla
innychjednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zalacznikiem Nr
6 do Uchwaly.

§7

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwaly czyni sie Wójta Gminy, który zlozy
sprawozdanie z jej wykonania lacznie ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2005 r.

§8
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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