
                                                                                           

UCHWAŁA Nr XXVII/137/09 

RADY GMINY GZY 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 
        

 

w sprawie zmian budŜetu gminy Gzy na rok 2009 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 2              
i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104               
z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zmniejszyć dochody budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 100.000,00 zł. zgodnie                       
z załącznikiem Nr 1. 
       
Dochody budŜetu gminy po zmianach wynoszą 9.901.227,20 zł. 
 

§ 2 
 

1. Zmniejszyć wydatki budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 100.649,89 zł., zwiększyć 
wydatki budŜetu gminy na 2009 rok w wysokości 649,89 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 2. 

 
      Wydatki budŜetu gminy po zmianach wynoszą 11.262.575,00 zł. 
 
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie                        

z załącznikiem Nr 3 oraz zadania inwestycyjne realizowane w 2009r., zgodnie z załącznikiem          
Nr 3a. 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi w wysokości 96.341,00 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 4. 

  
§ 3 

 
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 1.361.347,80 zł., zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z : 
1) zaciąganych kredytów w wysokości 1.243.300,00 zł.; 
       2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu 
           gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w wysokości            
           118.047,80 zł. 
1. Przychody budŜetu w wysokości 744.104,00 zł. (kredyty – 256.700,00 zł., wolne środki – 

487.404,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 744.104,00 zł. (spłata wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczki w wysokości 23.500,00 zł., kredytów w wysokości 
720.604,00 zł.). 

2. Przychody budŜetu w wysokości 2.105.451,80 zł., rozchody w wysokości 744.104,00 zł., 
zgodnie z załącznikiem Nr 5. 



§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 
 
 
          

          
                       


