
  Uchwała 267/XXXVI/10

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia  5 listopada 2010 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2010 rok

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie  
gminnym  (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź.  zm. ) oraz art 211, 212,235, 236, 258 ust. 1 
pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr  157, poz. 1204) 
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2010 rok Nr 198/XXVII/09 Rady Gminy w 
Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2009 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 428.309 zł Plan dochodów Gminy Nowy Duninów
    ogółem wynosi 12.352.428 zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 24.923zł do kwoty 9.460.909 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 403.386 zł do kwoty 2.891.519 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
    Budżetowej na 2010 rok

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 298.924,35 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Nowy
    wynosi 14.320.903,65 zł

    Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.336,,65 zł do kwoty 9.475.003,65 zł
    Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę  352.261 zł do kwoty 4.845.900 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2010 rok 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z 
    załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały 
    Budżetowej na 2010 rok

4  Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych.
    Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały
    Budżetowej na 2010 rok 

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte
     wieloletnimi programami inwestycyjnymi 
     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały
     Budżetowej na 2010 rok

6.   Zmniejsza się przychody budzetowe o kwotę 423.483,35 zł. Plan przychodów wynosi 
      2.779.425,65 zł
     Zwiększa się rozchody budzetowe o kwotę 303.750 zł. Plan rozchodów wynosi 
      810.950 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik
      nr 6 do Uchwały budżetowej pn „Przychody i   rozchody budżetu w 2010 r”



7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie
     profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
     Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały
     Budżetowej na 2010 rok

8.  Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacja zadań z zakresu
     administracji  rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
     Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
     Budżetowej na 2010 rok 

9. W § 3  Deficyt budżetu zmniejsza  się o kwotę 727.233,35 zł do kwoty 1.968.475,65 zł
     który  zostanie pokryty przychodami z :
     kredytów w kwocie 909.050 zł, pożyczek w kwocie 700.000 zł, pożyczek na finansowanie
     zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 303.750 zł
     i wolnymi środkami na rachunku  w kwocie 55.675,65 zł
     przychody budżetu w wysokości 2.779.425,65 zł  rozchody w wysokości 810.950 zł zgodnie
     z załącznikiem  nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały 
     budżetowej pn.  „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r”

10  W § 4 limity zobowiązań wprowadza aię zmiany
     pkt 2 Sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1.609.050 
     pkt 3 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
     zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 810.950 zł
     pkt 4 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem z udziałem
     środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 303.750 zł

11 W paragrafie 11 uchwały budżetowej na 2010 r dodaje się punkt 4 o następującym brzmieniu
    „Do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia
     i wynagrodzenia ze stosunku pracy , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”

12 Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


