Uchwała Nr XIV/88/2007
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe nr 111/17/2006
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2007r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 7 i 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 111/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w zakresie dochodów budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 43.842,00 zł (słownie:
czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 00/100), jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,

2) w § 2 ust. 1 w zakresie wydatków budżetu gminy zmniejsza się plan o kwotę 99.187,00 zł (słownie:

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), jak w załączniku Nr 2 do

niniejszej uchwały,
3)

w zadaniach inwestycyjnych w 2007 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 431.765,00 zł, przeznacza

się na:

a) planowaną spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE w kwocie 300.316,00 zł,

b)

planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 131.449,00 zł”,

5) w § 3 ust. 2 w zakresie przychodów zmniejsza się plan o kwotę 38.045,00 zł (słownie: trzydzieści

osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych 00/100), jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

6) w § 7 w zakresie przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych
zwiększa się: plan przychodów o kwotę 36.200,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście

złotych 00/100) i plan wydatków o kwotę 36.200,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście

złotych 00/100), jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
7) w § 9 ust. 1 w zakresie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem

zwiększa się plan o kwotę 36.200,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100),
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/88/2007 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2007 roku w s cawie
zmiany uchwały Rady Gminy Skąpe nr 111/17/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok
2007r:
Na podstawie art. 184 ust 1 pkt 1 niniejszą uchwała wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu (załącznik nr 1):
1) w dziale 400 rozdział 40002 § 2700 zwiększa się wpływy o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dofinansowania z ANR w Gorzowie
na zadania bieżące polegającego na remoncie hydroforni w miejscowościach Ołobok,
2) w dziale 600 rozdział 60016 § 2700 zwiększa się wpływy o kwotę 15.500,00 zł z tytułu dofinansowania z ANR
w Gorzowie na zadania bieżące polegającego na remoncie drogi gminnej w miejscowościach Zawiszę,
3) w dziale 756 rozdział 75615 § 3110 zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 102.700,00 zł,
4) w dziale 758 75802 § 2750 zwiększa się dochody o kwotę 10.945,00 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej pismo
z Ministerstwa Finansów z dnia 26.10.2007 r. nr ST3-4822-1/2007.
5) w dziale 801 rozdział 80195 § 2030 zwiększa się wpływy o kwotę 240,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie prac
komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela
mianowanego pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 5.11.2007 nr KO.I.MZ.304-4.7/07,
6) w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 zwiększa się wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń
realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą
o systemie oświaty w kwocie 7.673,00 zł pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 5.11.2007 nr KO.I.MZ.3045-1.7/07,
7) w dziale 900 rozdział 90095 § 2700 zwiększa się wpływy o kwotę 13.500,00 zł z tytułu dofinansowania z ANR
w Gorzowie na zadania bieżące polegające na wymianie urządzeń komunalnych na terenie Gminy Skąpe,
8) w dziale 925 rozdział 92595 § 2700 zwiększa się wpływy o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dofinansowania z ANR w Gorzowie
na zadania bieżące polegającego na remoncie ogrodzenia parku wiejskiego w Podłej Górze.
Na podstawie art. 184 ust 1 pkt 2 niniejszą uchwała wprowadza się zmiany wydatków budżetu (załącznik nr 2):
1) W dziale 400 rozdział 40002 § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na remont hydroforni
w Ołoboku,
2) W dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 181.000,00 zł i skreśla inwestycję zakup prawa
wieczystego użytkowania działki nr 295/2 obręb Skąpe.
3) W dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 240,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie
prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela
mianowanego.
4) W dziale 854 rozdział 85415
a) § 3240 zwiększa się wydatki o kwotę 7.673,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie świadczeń
realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą
o systemie oświaty,
b) przenosi się środki z § 4010 do § 4170.
5) W dziale 900:
a) rozdział 90017 § 2650 zwiększa się wydatki o kwotę 36.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZGK Skąpe,
b) rozdział 90095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Utwardzenie
placu na działce nr 360 w miejscowości Skąpe".
6) W dziale 921 rozdział 92109 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
funkcjonowania świetlic wiejskich.

W załączniku nr 3 niniejsza uchwałą wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2007 roku:
1) skreśla się pozycję nr 15 - „Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 295/2 w obrębie miejscowości Skąpe",
2) dodaje się pozycję nr 16 - „Utwardzenie placu na działce nr 360 w miejscowości Skąpe” w kwocie 15.000,00 zł.

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 4 niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2007 roku
(załącznik nr 6):
1) w przychodach pozycja nr 6 - zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 55.345,00 zł.
Na podstawie art. 184 ust 1 pkt 7 i 11 niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów
budżetowych na rok 2007 (załącznik nr 5): Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem - dotacja przedmiotowa zwiększenie
o kwotę 36.200,00 zł i w dotacjach przedmiotowych (załącznik nr 6): Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem - dotacja
zwiększenie o kwotę 36.200,00 zł

Sporządził: Jarosław Wisz
Skarbnik Gminy Skąpe
30 listopada 2007 r

