
    
               

UCHWAŁA  Nr  XXX/158/10

Rady Gminy Gzy
z dnia  03  sierpnia  2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2010 rok,  zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały.
1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 309.929,24 zł;
2) większa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 185.810,12 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 9.107.139,09 zł, w tym:
    1) dochody bieżące w kwocie: 8.983.333,21 zł;
    2) dochody majątkowe w kwocie: 123.805,88 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2010 rok,  zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 596.929,24 zł;
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 359.089,24 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej 
uchwały:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 119.929,24 zł;
2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 337.989,24 zł.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2b do 
niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 477.000,00 zł;
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.100,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 11.142.866,16 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 9.728.788,16 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.414.078,00 zł.



§ 3.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do wysokości 2.035.727,07 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

        gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                  
        535.727,07 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 2.854.832,07 zł, rozchody w wysokości 819.105,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 5.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie 
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi w wysokości 106.066,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata 
następne.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia,  obowiązuje  w roku budżetowym 2010 i  podlega 
ogłoszeniu. 


