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                                                                                         Uchwała Nr V/38/07 
                                                                                         Rady Miejskiej Żerkowa 
                                                                                         z dnia 12 kwietnia 2007r. 
 
 
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2007 rok 
 
        
            Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 art. 51 i 57 ustawy z dnia             
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zmianami) 
art. 165, 166, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
(Dz.U.Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zmianami ) Rada Miejska ustala, co następuje: 
 
 
 
§ 1.  W uchwale nr IV/31/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie 
uchwalenia budżetu wprowadza się następujące zmiany 
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie : 
      Uchwala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 26.339.083,75 zł  
       zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały  
 
§ 2 otrzymuje brzmienie: 
      Uchwala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 28.177.002,53 zł 
       zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały  
 
§ 3 ustala się kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i  pożyczek 
      w kwocie 3.000.000,- zł z tego na: 
    - finansowanie planowanego deficytu budżetu -  1.837.918,78 zł 
    - spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 162.081,22 zł 
    - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,- zł. 
2. Ulega zmianie załącznik Nr 5 "Wydatki inwestycyjne" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
    niniejszej uchwały. 
3. Ulega zmianie załącznik Nr 6 "Wieloletni Plan Inwestycyjny" zgodnie z załącznikiem  
    Nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Ulega zmianie załącznik Nr 9 "Plan finansowy funduszy celowych Gminnego Funduszu  
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej  
    uchwały.  
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.  
 
§ 5. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr V/38/07  Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 12 kwietnia 2007r. 
 

 2

 
 
                                          U z a s a d n i e n i e 
 
 
do uchwały Nr V/38/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 12 kwietnia 2007r.  
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy na rok 2007. 
 
 
         Zwiększa się dochody własne gminy o  116.000,- zł,  za sprzedaż gruntów . 
Natomiast uchwala się dochody w dziale 756 rozdz. 75616 § 0450 z tytułu opłaty 
administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie  8.300,- zł, gdyż zmieniły się  
przepisy i dochody te stanowią opłatę skarbową. 
Ministerstwo Finansów pismem ST3-4820-6/2007/507  z dnia 15 marca 2007r. zmniejszyło 
część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 4.717,- zł i wynosi 146.335,- zł. 
Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 750  rozdz. 75011 
na okres 2 m-cy zostaje zwiększone zatrudnieniem, gdyż obecny Z-ca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego przechodzi na emeryturę i na należną odprawę.  
W dziale 900 rozdz. 90015 zwiększa się plan na wydatki dotyczące usług remontowych   
linii zasilania energetycznego. 
W dziale 921 rozdz. 92109 zwiększa się plan na zakup wyposażenia dla obiektu kultury 
w Lubini Małej. 
W § 3 ustalono limit do kwoty 3.000.000,- zł jakie może Burmistrz zaciągnąć zobowiązania  
na pokrycie deficytu budżetowego, spłatę zobowiązań i deficytu przejściowego  
w ciągu roku. Ponadto w załączniku nr 6 "Wieloletni Plan Inwestycyjny" dokonano 
rozpisania zadań w ramach Centrum Mickiewiczowskiego . 
Natomiast w załączniku nr 9 nieprawidłowo wykonano zaplanowanie kosztów a winno być 
wydatków. 
Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.    
             
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 


