Uchwała Nr LX/
Rady Gminy Udanin
z dnia __ października 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:
§1
Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Udanin o kwotę:

232.052,00 zł.

§2
Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Udanin o kwotę:

100.000,00 zł.

§3
Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Udanin o kwotę:

117.948,00 zł.

§4
Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1-3 wynosi:
- dochody:
w tym:
dochody bieżące:
dochody majątkowe:

16.339.309,89 zł.

- wydatki :
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki majątkowe:

17.586.193,89 zł.

12.708.153,89 zł.
3.631.156,00 zł.

13.456.687,89 zł.
4.129.506,00 zł.

1. Szczegółowe zmiany w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.
2. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i
rozdysponowaniem nadwyżki zawiera załącznik Nr 2.
3. Prognozę kwoty długu i spłaty na rok 2010 i lata następne zawiera załącznik Nr 3
4. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.
5. Zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik Nr 5.
§6
Ustala się deficyt budżetu gminy po zmianach na kwotę:

1.246.884,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu (1.246.884,-zł), powiększonego o kwotę rozchodów (1.850.040,-zł)
stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 3.075.924,00 zł.
oraz z tzw. wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku budżetu pochodzących z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.000,00 zł.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Udanin
Michał Grzegorczyn

