
UCHWAŁA NR XXXVI/171/09  

RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE  

z dnia 14 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

 

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych: 

1. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.392.417 zł zgodnie z załącznikiem Nr

1.  

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych: 

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł  

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.  

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.  

§ 5. W uchwale Nr XXIV/127/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Tykocin na 2009 rok wnosi się następujące zmiany: 

1. § 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 

w kwocie 500.000 zł - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

3.120.000 zł ”  

2. w § 11 dodaje się pkt 5 o treści: 

„ 5) Upoważnia się Burmistrza Tykocina do zaciągania kredytów i pożyczek oraz 

emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł. ”  

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody ogółem – 16.696.903 zł  

2. Wydatki ogółem – 20.413.387 zł  

3. Deficyt w kwocie 3.716.484 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 

3.120.000 zł oraz wolnymi środkami – 596.484 zł.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  
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