
                                                            Uchwała Nr  XIV/77/08
Rady Gminy Kowiesy

z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy Kowiesy na rok 2008. 

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 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XIII/73/08 z 

dnia 8 lutego 2008 roku:

a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 176.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 85.215,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

c) zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę 91.681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

  a) dochody budżetu 6.072.449,00 zł, w tym:

− dochody bieżące w wysokości 6.047.449,00 zł,

− dochody majątkowe w wysokości 25.000,00 zł.

    b) wydatki budżetu 7.246.138,00 zł, w tym:

− wydatki bieżące w wysokości 5.134.138,00 zł,

− wydatki majątkowe roku 2008 w wysokości 2.112.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.173.689,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 883.575,00 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie  216.000,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy,  wynikających  z  rozliczeń  kredytów  i  pożyczek  z  lat  ubiegłych  w  kwocie 

74.114,00zł.

     2. Przychody budżetu w wysokości 1.437.071,00 zł, rozchody w wysokości 263.382,00 zł, 

    § 4.   § 7. pkt 2  Uchwały  Rady Gminy Kowiesy Nr XIII/73/08 z dnia 8 lutego 2008 roku 

otrzymuje brzmienie:

,, § 7.  2)  działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i niepublicznej szkoły 

podstawowej w wysokości 168.821,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.



     § 5.  § 12. pkt 2  Uchwały  Rady Gminy Kowiesy Nr XIII/73/08 z dnia 8 lutego 2008 roku 

otrzymuje brzmienie:

,, § 12. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  1.186.000 zł”.

      § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

      § 7. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka



Uzasadnienie do uchwały:

Decyzją Ministra Finansów zwiększona została ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 

2008 o kwotę 176.896,00 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na:

− uzupełnienie wydatków na oświatę o kwotę 45.215 zł, w tym zwiększenie dotacji dla Szkoły 

Niepublicznej w Turowej Woli 12.525 zł,

− zakup samochodu strażackiego do OSP Turowa Wola – 10.000 zł,

− opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy – 30.000 zł,

− zmniejszenie planowanego deficytu budżetu – 91.681 zł.
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