
Uchwała nr  XXXVII/437/2005
Rady  Gminy  Świdnica
z dnia  6 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie  art.  18  ust.  2   pkt  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.   o   samorządzie
gminnym  /Dz.U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm./,  art.  124 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  /Dz.U. z 2003 r. Nr  15, poz. 148  z późn. zm./
uchwala  się,  co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                                                  923 677 zł
w:        
                                                       
Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                            923 677 zł

rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
   obszarów wiejskich                                                                                  923.677 zł  

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane                      923.677 zł
               z innych źródeł 

            §2.  W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich  wydatki inwestycyjne w kwocie
1 382 359 zł klasyfikuje się w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

         
§3.  Ustala się deficyt budżetu gminy na 2005 rok na poziomie 3 933 471 zł. Źródłem

pokrycia deficytu będą: wolne środki z lat ubiegłych – 136 034 zł, zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz wyemitowane papiery wartościowe. 
 

§4.  Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody                                                                                                                33 400 816 zł
- wydatki                                                                                                                 37 334 287 zł     
                                     



          §5.  W uchwale nr XXXIII/380/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia 2005 r.
załączniki nr 9, nr 14 i nr 18 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do
niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie
do uchwały nr  XXXVII/437/2005

Rady  Gminy  Świdnica
z dnia  6 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany  budżetu gminy na 2005 rok.

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością dostosowania budżetu gminy
pod aktualne potrzeby Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO). W związku z powyższym w
budżecie Gminy na 2005 rok dokonano następujące zmiany:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 923 677 zł w dz. 010, rozdz. 01036, tj.
o  środki  pochodzące  z  SPO  na  realizację  zadań związanych  z  odnową  wsi:  Pszenno,
Grodziszcze, Pogorzała. Zgodnie z regulaminem SPO  gmina zobowiązana jest sfinansować
powyższe zadania w 100 % ze środków własnych. 

2. Deficyt budżetu gminy został zwiększony o kwotę  923 677 zł i wynosi 3 933 471 zł. Źródłem
pokrycia deficytu będą: wolne środki z lat ubiegłych – 136.034 zł oraz zaciągnięte kredyty,
pożyczki i wyemitowane papiery wartościowe. 

  
3. Zaktualizowano załącznik nr 9 do uchwały budżetowej zawierający przychody i rozchody

budżetu na  2005  r.,  załącznik  nr  14  do  uchwały  budżetowej  zawierający  wykaz  zadań
inwestycyjnych  planowanych  do  realizacji  w  2005  r.  oraz   załącznik  nr  18  do  uchwały
budżetowej zawierający limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny.

   

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn 

Zastępca Wójta Zbigniew Kanicki

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz


