
UCHWAŁA NR LIX/336/2010  

RADY GMINY W PIEKOSZOWIE  

z dnia 31 maja 2010 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2001 r Nr 142 poz.1591), art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 

poz. 2104) oraz art.4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676) - Rada Gminy

uchwala , co następuje : 

§ 1. W budżecie gminy na 2010 r. zwiększa się dochody w kwocie 2.327.578,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. W budżecie gminy na 2010 r. zwiększa się wydatki w kwocie 3.237.578,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych zawiera załącznik Nr 3a.  

§ 4. Wykaz zadań na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3.  

§ 5. Zwiększa się deficyt o kwotę 910.000,00 zł.  

§ 6. Przychody i rozchody stanowi załącznik Nr 4.  

§ 7. § 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik Nr 5, 5a,5b.  

§ 8. Wykaz dotacji podmiotowych zawiera załącznik Nr 6.  

§ 9. Zwiększa się limit zobowiązań uchwalonych w § 3 pkt.2 Uchwały Nr LVII/ 313/ 2010 z dnia 8 kwietnia 

2010 do kwoty 3.671.677 zł.  

§ 10. Zmienia się upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 

sfinansowanie deficytu w § 4 pkt.1 lit.b Uchwały Nr LVII / 313/ 2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. do kwoty 3.671.677 

zł  

§ 11.  1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na 

sfinansowanie przejściowego decicytu do kwoty 1.700.000 zł 

2. Zwiększa się upoważnienie udzielone Wójtowi Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.700.000 zł.  

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.500.000 zł.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 

z dniem podjęcia.  
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Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
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§ 4. Wykaz zadań na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3.  
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