
UCHWAŁA Nr XLIII/236/ 10

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 6 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 211, 212, 214,
215, 217, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala, co
następuje:

51.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 r.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 164.469 zł
2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 410.569 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15.563.257,25 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 13.754.141,76 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 1.809.115,49 zł,

52.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 r.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 196.312 zł
2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 217.412 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.450 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 209.650 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46.862 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.762 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.909.500,28 zł, w tym:
]) wydatki bieżące w kwocie: 13.528.291,27 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie : 5.381.209,01 zł,

53.

]. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 3.346.243,03 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie .2.702.075 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000 zł
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie 444.168,03 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.097.925 zł, (kredyty), przeznacza się na rozchody
w wysokości 1.097.925 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
w wysokości 466.665 zł i pożyczek w wysokości 631.260 zł).

3. Przychody budżetu gminy wynoszą 4.444.168,03 zł.

Żródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi
zmianami określa załącznik nr 3.



54.

Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciaganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
3.346.243,03 zł

55.
Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i romiazwania
problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

56.

Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umow lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie zzałącznikiem nr 5 do
niniejszej uchwały.

57.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010
rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

2. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2010 — 2012.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 — 2012 po
dokonanych zmianach określa załącznik nr 7.

58.

Dołacza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i Spłat gminy na koniec 2010 roku i lata
następne.

59.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5 10.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewod
3;

Rady Gminy

oździewski
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