Uchwała Nr XXV/ 140 / 2005
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud etowej na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.e, d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) w zwi zku z art.48 ust.1 pkt 2,
art. 52, art. 116, art. 124 ust. l, pkt 1 -10, ust. 2, ust. 3 , art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó n. zm.)
Rada Gminy w Wilczycach
uchwala co nast puje:

§1

W Uchwale Nr XXII/120/2005 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2005 roku, w sprawie
uchwalenia bud etu Gminy Wilczyce na rok 2005, wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2
1. „ Ustala si wydatki bud etu Gminy Wilczyce w wysoko ci 6.886.713,00 zł z tego:
1) wydatki bie ce
5.261.713,00 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2.515.487,00 zł,
b) dotacje
548.376,00 zł,
c) wydatki na obsług długu
40.000,00 zł,
d) wydatki z tytułu por cze i gwarancji
2) wydatki maj tkowe

1.625.000,00 zł

zgodnie z zał cznikiem Nr 2.”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt bud etu w wysoko ci 960.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodz cymi z:
1) sprzeda y papierów warto ciowych wyemitowanych przez j.s.t.
2) kredytów 900.000,00 zł
3) po yczek
4) prywatyzacji maj tku j.s.t.
5) nadwy ki bud etu j.s.t. z lat ubiegłych 60.000,00 zł

6) wolnych rodków jako nadwy ki rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu
j.s.twynikaj cej z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala si przychody bud etu w wysoko ci 960.000,00 zł
2. Ustala si rozchody bud etu w wysoko ci 0 zł
zgodnie z zał cznikiem Nr 3.”;
4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Upowa nia si Wójta Gminy do:
1) spłat zobowi za w kwocie…..zł,
w tym z emitowanych papierów warto ciowych, kredytów i po yczek zaci ganych
w zwi zku ze rodkami okre lonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj cym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spojno ci Unii Europejskiej w kwocie……zł,
2) zaci gania długu w kwocie 900.000,00 zł, w tym z emitowanych papierów
warto ciowych, kredytów i po yczek zaci ganych w zwi zku ze rodkami okre lonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponuj cym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójno ci Unii Europejskiej w kwocie …..zł,
w celu realizacji planowanych kwot przychodów bud etu zgodnie z zał cznikiem Nr 3.”;

5) Zał cznik Nr 2 otrzymuje brzmienie okre lone w zał czniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
6) Zał cznik Nr 3 otrzymuje brzmienie okre lone w zał czniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
7) Zał cznik Nr 4a otrzymuje brzmienie okre lone w zał czniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym
Województwa wi tokrzyskiego.

2

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV / 140 / 2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud etowej na 2005 rok.

W uchwale Nr XXII/120/2005 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2005 roku, w sprawie uchwalenia
bud etu Gminy Wilczyce na rok 2005, z uwagi na konieczno
kredytu, zachodzi konieczno

zwi kszenia planowanej na 2005 rok kwoty

wprowadzenia zmian. Dokonane zmiany

odnosz

si do: planowanych

wydatków ogółem, wydatków maj tkowych, deficytu bud etu oraz ródeł jego pokrycia, kwoty przychodów,
upowa nienia do wysoko ci zaci gania długu.
W zwi zku z wprowadzonymi zmianami w tre ci uchwały bud etowej, dokonano zmian w zał cznikach:
zał cznik Nr 2 – „ Wydatki”, w pozycji wydatki ogółem i wydatki maj tkowe, zał. Nr 3 –„Przychody
i rozchody bud etu” i Nr 4a – „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”.
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