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UCHWAŁA Nr VI/33/2011 

Rady Gminy w Kozłowie 

z dnia 19 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. 
„i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz 
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. W uchwale Nr V/23/2010 z dnia 29 grudnia 

2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 
§ 2 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.301.691,-
zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w 
wysokości 16.069.182,-zł wydatki majątkowe w wysokości 
3.232.509,-zł.  

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2011 w wysokości 
2.926.605,-zł zgodnie z załącznikiem nr 3.  

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych i 
Funduszy Spójności w roku 2011 w wysokości 1.127.110,-zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 4.  

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. - zadań 
realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z 
załącznikiem nr 6.”. 

 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i obowiązuje od dnia 
1 stycznia 2011 r. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Eidtner 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


