UCHWAŁA NR XXXIII/200/2010
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

zmieniajaca uchwalę w sprawie budżetu na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,
239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art.
166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze
zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241), art 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r, o zmianie ustawy
-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/179/209 Rady Gminy Zlawieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009 roku,
zmienionej uchwalą Rady Gminy Nr XXXI/189/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku, Nr
XXXII/194/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 6/2010 z dnia 30
marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 45.428 z1 do
wysokości 31.301.587 z1 „ z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.834.087 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 2.467.500 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
w § 1 ust.2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują::
1) Dochody własne w kwocie 11.451.783 z1;
2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.340.988 zł,
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z
organami administracji rządowej w kwocie 449.079 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A;
4) Subwencje w kwocie 12.863.517 z1
5) Środki z budżetu Unii Europejskiej 2.196.220 zł;
2) w §-2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1.433.177 zł
do wysokości 39.316.793 zł , z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości

28.393.753 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.923.040 zł;
zgodnie z załącznikiem 2.

w § 2 ust. 2 wprowadza się zmiany do:
1) Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z
załącznikiem nr 3A;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i
Funduszu Spójności w wysokości 2.196.220 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
3) w § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.387.749 zł do wysokości 8.015.206 zł , który
zostanie sfinansowany przychodami z tytuiu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
6.720.559 zł oraz wolnych środków w kwoci6 1.294.647 zł
4) w § 4 zwiększa się kwotę planowanych przychodów do wysokości 9.184.750 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 5.
5) w § 5 ust.1 zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 51.000
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) w § 8 ust 2 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Zlawieś Wielka do wysokości 8.015.206 z1;
7) w § 12 ust .1 pkt. b kwotę 6.627.457 zł planowanego deficytu zastępuje się kwotą
8.015.206z1
8) w §13 ust. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 17.217 zł do wysokości 122.097
zł.
9) w § 15 wprowadza się zmiany do prognozy łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na
koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z zillącznikiem nr 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
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