
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXX/192/2010 

RADY GMINY RADZANÓW 

z dnia 5 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 

2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) 

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok w kwocie 102.260,14zł, zmniejsza się dochody 

w kwocie 8.569zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 9.982.703,14zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 9.240.228,14zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 742.475zł. 

§ 2.1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok w kwocie 95.091,14zł, zmniejsza się wydatki w 

kwocie 1.400zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 9.987.092,14zł, w tym:  

1) wydatki bieżące w kwocie 8.632.867,14zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.354.225zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 

§ 3. Dochody i wydatki po zmianach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej ustalony w Uchwale Budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010 Nr XXI/182/2009 Rady Gminy Ra-

dzanów z dnia 29 grudnia 2009r. oraz załącznik nr 12 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wy-

datków na 2010r.  

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte 

wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4a. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publika-

cji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Józef Z. Załęcki 
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