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UCHWAŁA  Nr  XXVII/281/09 
Rady Gminy w śyrakowie 

z dnia  16 października 2009 roku 
   

w sprawie: zmiany uchwały budŜetowej na 2009 rok Nr XXI/200/2008 Rady Gminy  
                   w śyrakowie z dnia 30 grudnia 2008 roku. 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 
ust. 1 i art. 61 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 roku, Nr 142, poz.1591z póz zm.), oraz art. 165, art. 182, art. 184, 188 ust. 1 i 2, 
art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104  z późn. zm.) . 
 

Rada Gminy  w śyrakowie uchwala  co następuje: 
  

§ 1 
Zmienia się plan dochodów budŜetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:  

1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu gminy o kwotę 310.960 zł jak załącznik  
Nr 1 do uchwały. 

2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu gminy o kwotę 2.804.788 zł jak załącznik  
Nr 1 do uchwały 

3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budŜetu gminy w następujący 
sposób: zmniejszenia dochodów o kwotę 5.000 zł i zwiększenie dochodów 
o kwotę  5.000 zł jak  załącznik Nr 2 do uchwały 

4. Ustala się plan dochodów budŜetu gminy po zmianach w wysokości 35.943.557 zł.  
  

§ 2 
Zmienia się plan wydatków budŜetu gminy na 2009 rok w następujący sposób: 
1. Zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy o kwotę 310.960 zł jak załącznik Nr 

3 do uchwały. 
2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy o kwotę 1.813.978 zł jak załącznik 

Nr 3 do uchwały. 
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budŜetu gminy w następujący 

sposób: zmniejszenia wydatków o kwotę 75.200 zł i zwiększenie wydatków 
o kwotę  75.200 zł jak  załącznik Nr 4 do uchwały 

4. Ustala się plan wydatków budŜetu gminy po zmianach na kwotę  53.672.002 zł.  
 

§ 3 
Zmienia się plan przychodów budŜetu gminy na 2009 rok w następujący sposób: 
1.  Zwiększa się  przychody budŜetu gminy o kwotę 3.497.570 zł,  jak załącznik Nr 6 

do uchwały. 
2.   Zmniejsza się  przychody budŜetu gminy o kwotę 2.506.760 zł,  jak załącznik Nr 

6 do uchwały. 
3.  Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 990.810 zł i ustala się wysokość 

planowanego deficytu budŜetowego w kwocie  17.728.445 zł.  
4.   Zwiększony planowany deficyt budŜetowy zostanie pokryty przychodami  

z kredytów pomostowych długoterminowych jak załącznik Nr 6 do uchwały. 
5.  Ustala się przychody budŜetu gminy w wysokości 20.393.353 zł , z tego kredyty 

8.342.358 zł, poŜyczki – 1.400.000 zł, kredyt pomostowy długoterminowy – 
7.341.770 zł oraz wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku 
bieŜącym budŜetu wynikającym z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych – 
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3.309.225 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 
17.728.445 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie 
2.664.908 zł. 

 
§ 4 

 
Dokonuje się zmiany wydatków związanych z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi w gminie śyraków  jak załącznik Nr 5 do uchwały. 

          
1. W programie „ Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia 

w wodę „ na zadaniu „ Kanalizacja sanitarna Korzeniów wraz z budową rurociągu 
tłocznego łączącego m. Korzeniów z Bobrowa Wolą” zmienia się wysokość i zakres 
planowanych robót w następujący sposób : w 2009 roku zmniejsza się wysokość kwoty 
planowanych robót o kwotę 330.000 zł  i ustala się łączne wydatki  w wysokości 
220.000 zł, w 2010 roku zmniejsza się wysokość kwoty planowanych robót o kwotę 
400.000 zł  i ustala się łączne wydatki w 2010 roku w wysokości 100.000 zł, w 2011 
roku zwiększa się wysokość planowanych robót o kwotę 400.000 zł i ustala się 
wysokości 800.000 zł. Pozostałe planowane wydatki w kwocie 330.000 zł przesuwa się 
na 2012 rok tj. wydatki nie objęte limitem wydatków na WPI. PowyŜsze zmiany 
wynikają z opóźnienia wykonania dokumentacji i brakiem pozwolenia na budowę  
i przesunięciem realizacji zadania.  

2. Na zadaniu „ Budowa sieci kanalizacji w miejsc. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny    
oraz śyraków przysiółek Kolonia śyrakowska” zmniejsza się wysokość planowanych 
robót w następujący sposób: zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 8.771.200 zł  
 i ustala się  łączne nakłady w wysokości 4.947.300 zł. W 2009 roku zmniejsza się 
wysokość kwoty planowanych robót o kwotę 4.617.700 zł  i ustala się łączne wydatki  
w wysokości 3.240.000zł, w tym środki z budŜetu gminy zmniejsza się o kwotę 
2.037.090 zł i ustala się w wysokości 1.790.800 zł, a środki z UE zmniejsza się  
o kwotę 2.580.610 zł ustala się w wysokości 1.449.200 zł. W 2010 roku zmniejsza się 
wysokość kwoty planowanych robót o kwotę 4.153.500 zł  i ustala się łączne wydatki  
w wysokości 1.650.000 zł, w tym środki z budŜetu gminy zmniejsza się o kwotę 
1.919.064 zł i ustala się w wysokości 976.120 zł, a środki z UE zmniejsza się o kwotę 
2.234.436 zł ustala się w wysokości 698.880 zł. PowyŜsze zmiany wynikają ze 
zmniejszenia wartości inwestycji po przeprowadzonym przetargu. Środki z dotacji  
z UE zostały zmniejszone do wysokości dofinansowania tego zadania.  

3. W  programie  „ Budowa dróg, chodników, placów, rynków, boisk oraz oświetlenia 
ulicznego” na zadaniu  „Budowa drogi gminnej Straszęcin Bucze las „ zmienia się 
zakres i kwoty  planowanych robót w następujący sposób: w 2010 roku zmniejsza się 
wydatki o kwotę o 500.000 zł  i ustala się łączne wydatki w kwocie 260.000 zł, w 2011 
roku  zwiększa się  wydatki o kwotę o 500.000 zł i ustala się w wysokości 1.000.000 
zł. PowyŜsze zmieniany wynikają z opóźnieniem prac projektowych i brakiem 
pozwolenia na budowę a tym samym przesunięciem realizacji  tej inwestycji. 

4. Na zadaniu „ Kompleksowa przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej  
w Gminie śyraków ” zmienia się zakres  kwotę planowanych robót w następujący 
sposób: zmniejsza się nakłady ogółem o kwotę 142.150 zł  i ustala się  łączne nakłady 
w wysokości 6.946.425 zł. W 2009 roku zmniejsza się wysokość kwoty planowanych 
robót o kwotę 821.300 zł  i ustala się łączne wydatki  w wysokości 3.211.600zł, w tym 
środki z budŜetu gminy zmniejsza się o kwotę 69.676 zł i ustala się w wysokości 
1.163.224 zł, a środki z UE zmniejsza się o kwotę 751.624 zł ustala się w wysokości 
2.048.376 zł. W 2010 roku zwiększa się wydatki  o kwotę 679.150 zł i ustala się  
w wysokości 3.526.600 zł, w tym środki z budŜetu gminy zwiększa się o kwotę 
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395.560zł i ustala się w wysokości 1.139.596 zł, a środki z UE zwiększa się o kwotę 
283.590 zł ustala się w wysokości 2.387.004 zł. PowyŜsze zmiany wynikają ze 
zmniejszenia wartości inwestycji w związku ze zmniejszeniem wartości umów za 
nadzór autorski i inwestorski oraz z przesunięciem realizacji zadania z 2009 roku na 
2010 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym  

5. W programie  „ Budowa sal sportowych i adaptacja , modernizacja szkół, ośrodków 
zdrowia, budynków uŜyteczności publicznej” na zadaniu pn. „Termo modernizacja 
obiektów uŜyteczności publicznej i oświatowych ( tj. budynek SUW Nagoszyn,  
budynki szkół  w Bobrowej, Straszęcinie , budynki przedszkoli w Nagoszynie, 
Bobrowej i Nagoszynie Woli, budynek siedziby TOBiK w Woli śyrakowskiej , Dom 
Ludowy w Nagoszynie,  Remiza OSP w Korzeniowie) zmniejsza się zaplanowane 
wydatki w budŜecie gminy w 2009 o kwotę 50.000 zł i wstrzymuje się realizację tego 
zadania . 

 
§ 5 
 

1. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
o kwotę 1.789.190 zł  w tym na finansowanie poszczególnych programów  
w następujący sposób: 

a) Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia w wodę o kwotę 
917.890 zł. 

b) Budowa dróg, chodników, placów, rynków, boisk oraz oświetlenia ulicznego  
w wysokości  821.300 zł, 

c) Budowa sal sportowych i adaptacja modernizacja szkół, ośrodków zdrowia, budynków 
uŜyteczności publicznej w wysokości  50.000 zł.  

 
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości   

24.118.455 zł z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych 
programów: 

a) Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę  
w wysokości  18.193.955 zł, 

b) Budowa dróg, chodników, placów, rynków, boisk oraz oświetlenia ulicznego  
w wysokości  3.261.600 zł,  

c) Budowa sal sportowych i adaptacja modernizacja szkół, ośrodków zdrowia, budynków 
uŜyteczności publicznej w wysokości  2.662.900 zł.  

 
§ 6 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania zobowiązań  

a) na finansowanie wydatków  na wieloletni program inwestycyjny i na program   
realizowany w ramach Funduszu Spójności  do wysokości 9.816.629 zł  

§ 7 
 

Dokonuje się zmiany przychodów tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów  
i poŜyczek długoterminowych na 2009 rok jak załącznik Nr 7 do uchwały. 

 
§ 8 

 
Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i poŜyczek zaciąganych na: 

1) finansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie  990.810 zł, 
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2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu  
o kwotę  500.000 zł 

 
 

§ 9 
Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i poŜyczek zaciąganych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu  
o kwotę  4.090.000 zł 

d) krótkoterminowe kredyty dla zapewnienia płynności finansowej projektów 
realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007- 2013 o kwotę  4.090.000 zł w tym na następujące 
zadania: 

- „Kompleksowa przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej  
     w Gminie śyraków” do kwoty 2.800.000 zł , 
- „ Budowa sieci kanalizacji w miejsc. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny    
oraz śyraków przysiółek Kolonia śyrakowska „ do kwoty 1.290.000 zł 

 
 

§ 10 
Dokonuje się zmiany przychodów tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów  
i poŜyczek długoterminowych na 2009 rok jak załącznik Nr 7 do uchwały. 
 

§ 11 
 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i poŜyczek zaciąganych na: 
3)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu  

    do kwoty  1.000.000 zł 
a) krótkoterminowa poŜyczka lub kredyt bankowy na pokrycie występującego 
przejściowego deficytu budŜetu do kwoty 1.000.000 zł, 

4) finansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie  14.419.220 zł, 
5) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek  

      i kredytów w kwocie 2.664.908 zł. 
 

§ 12 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 
2) zaciągania kredytów i poŜyczek na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budŜetu do kwoty  1.000.000 zł 
§ 13 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 14  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 


