Uchwała Nr 25 /III/ 10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
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 z późn. zm.) oraz art. 212, art.
233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 )z późniejszymi zmianami Rada Gminy w Przyłęku uchwala, co następuje ;
§1
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę
287 000,00 zł
Ustala się dochody w łącznej kwocie
17 934 337 ,59 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie
17 200 192,59 zł
b) majątkowe w kwocie 734 145,00 zł.
Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę
1 654 236,00 zł
Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19 810 048,67 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie
16 313 637,67 zł
b) majątkowe w kwocie 3 496 411,00 zł
Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę
581 578,00 zł
Ustala się kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości
3 413 020,00 zł
Dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do Uchwały Nr 330/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2
W wyniku wprowadzonych zmian , § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące
brzmienie:
1.Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę
1 367 236,00 zł
Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości
1 875 711,08 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
a) kredytów w kwocie
500 000,00 zł
b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
182 000,00 zł,
c) nadwyżki z lat ubiegłych
233 982,08 zł
d) inne źródła ( wolne środki )
959 729,00 zł
2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę

1 167 236,00 zł

Ustala się przychody po zmianach w wysokości
2 525 711,08 zł
z następujących tytułów :
a) kredytów w kwocie
500 000,00 zł
b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
182 000,00 zł.
c) nadwyżki z lat biegłych
233 982,08 zł
d)
inne źródła ( wolne środki )
1 609 729,00 zł
3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę
200 000,00 zł
Ustala się rozchody po zmianach w kwocie 650 000,00 zł z następujących tytułów ;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 650 000,00 zł.
Zmiany przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 3 do Uchwały Nr 330/XXXXVII/09
z dnia 31 grudnia 2009 roku.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na
sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie określonej w § 2, pkt.1a i 1b,
b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt.3a ,

§3

Dokonuje się zmiany planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do Uchwały Nr 330/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

