
                    

 

UCHWAŁA  Nr XXIX/152/10 

Rady Gminy Gzy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie zmian budŜetu Gminy Gzy na 2010 rok. 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 
art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu gminy Gzy na 2010r. o kwotę 88.921,00 zł zgodnie            
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Plan dochodów budŜetu gminy ogółem wynosi 9.013.560,21 zł, w tym: 
      1) dochody bieŜące w kwocie: 8.699.615,21 zł; 
      2) dochody majątkowe w kwocie: 313.945,00 zł. 
 

§ 2. 
 

1. Zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy Gzy na 2010r. o kwotę 291.643,00 zł zgodnie            
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: 

  
2. Zwiększa się  plan wydatków bieŜących o kwotę 91.643,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a              

do niniejszej uchwały. 
 
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 2b do niniejszej uchwały. 
 
4. Plan wydatków budŜetu gminy ogółem wynosi 11.163.008,16 zł, w tym: 

1) wydatki bieŜące w kwocie: 9.293.030,16 zł; 
2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.869.978,00 zł. 

 
§ 3. 

 
1. Zwiększa się deficyt budŜetu gminy do wysokości 2.149.447,95 zł, który zostanie pokryty 

przychodami z: 
      1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł; 
      2) wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu                   
          gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie              
          549.447,95 zł. 
 



2. Przychody budŜetu w wysokości 819.105,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody          
w wysokości 819.105,00 zł. 

3. Przychody budŜetu w wysokości 2.968.552,95 zł, rozchody w wysokości 819.105,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budŜetowym 2010 i podlega 
ogłoszeniu.  

 
 

      

 
 
 
          

 


