
  Uchwała Nr 89/XI/11

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia  29 grudnia 2011 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2011 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 2011 rok Nr 11/III/10 Rady Gminy w Nowym 
Duninowie z dnia 29 grudnia 2010 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 341.499,28 zł. Zmniejsza się dochody budzetu o kwotę 
     159.072 zł Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 12.021.962,32  zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 182.817,28 zł do kwoty 10.149.930,32 zł
    Dochody majtkowe zostały zmniejszone o kwotę 390 zł do kwoty 1.872.032 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
    Budżetowej na 2011 rok

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 197.813,72 zł . Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
    66.027 zł Plan wydatków budżetu Gminy Nowy  wynosi 13.051.882,21  zł

    Wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę 27.997 zł do kwoty 9.981.486,93 zł
    Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 159.783,72 zł do kwoty 3.070.395,28 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2011 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 2011 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 2011 rok 
    
5.  Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 314.214 zł. Plan przychodów wynosi
     2.379.953,89 zł
     zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik
     nr 3 do Uchwały budżetowej pn „Przychody i   rozchody budżetu w 2011 r”

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2011 rok  
     Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały
     Budżetowej na 2011 rok

7. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do 
     sektora finansów publicznych  



     Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2011 rok

8. Wprowadza się zmiany w dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych 
     na podstawie porozumień między jst. Zgodnie z załacznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 

9. W § 3  Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 314.214 zł do kwoty 1.029.919,89 zł
     który  zostanie pokryty przychodami z :
     kredytów  w kwocie 332.600 zł i pożyczek w kwocie 656.095 zł
     i wolnymi środkami na rachunku  w kwocie 41.224,89 zł
     przychody budżetu w wysokości 2.379.953,89 zł  rozchody w wysokości 1.350.034 zł
     zgodnie z załącznikiem  nr 6 do niniejszej uchwały 

10.W § 4: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dokonuje się zmian
     w punkcie 2 sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 332.600 zł 
     w punkcie 3 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
     i kredytów w kwocie 1.350.000 zł
     w punkcie 4 wyprzedzajace finansowanie działań ze środków pochodzących z budzetu Unii
     Europejskiej w kwocie 656.095 zł

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


