
UCHWAŁA Nr XIX/137/08 

RADY GMINY ZBUCZYN 

z dnia 26 sierpnia 2008 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2008. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 13.930zł w następującej klasyfikacji budżetowej: 

 
Dział 750 Administracja publiczna 3.000 

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3.000 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat  3.000 

Dział 801 Oświata i wychowanie 930 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 930 

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 930 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.000 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 4.000 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 6.000 

§ 0830 Wpływy z usług 6.000 

 

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 437.500zł w następującej 

klasyfikacji budżetowej: 

 
Dział 851 Ochrona zdrowia 500 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 437.000 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 437.000 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437.000 

 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 423.570zł w następującej kla-

syfikacji budżetowej: 

 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.070 

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.070 

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.200 

Rozdział 01095 Pozostała działalność 870 

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 870 

Dział 851 Ochrona zdrowia 500 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420.000 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 350.000 

 f5058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240.633 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109.367 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000 

 

§ 4.1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wielolet-

nie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 realizowane przez gminę Zbuczyn stanowiącym załącznik nr 

1 do uchwały nr XVIII/125/08 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2008 

polegające na: 

-- dodaniu nakładów inwestycyjnych: 



- pod poz. 31 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbuczynie ulica Polna" na kwotę 928.000zł w tym w 

roku 2008 - 728.000zł a w 2009 - 200.000zł, 

- zwiększeniu nakładów inwestycyjnych: 

- pod poz. 13 - „Budowa nowych punktów świetlnych" o kwotę 70.000zł, 

- zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych: 

- pod poz. 28 - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w północnej części miejscowości Zbu-

czyn” o kwotę 815.000zł - zmiana finansowania na kwotę 735.000zł z pożyczki z WFOŚiGW i 465.000zł 

w 2009 roku, 

- przeniesieniu nakładów inwestycyjnych w poz. 12 „Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Zbuczyn” z § 6050 - 350.000zł na § 6058 - 240.633zł i § 6059 - 109.367zł. 

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy in-

westycyjne w latach 2008-2010 realizowane przez gminę Zbuczyn stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ustawowym. 

 

Przewodniczący Rady: 

Sławomir Górka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


