
UCHWAŁA Nr XXVIII/,149IOP
RADY GMINY OPINOGORA GORNA

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166 i 167 art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje :

tj 1.
Zwiększyć wydatki budżetowe gminy na 2009 rok w kwocie 1.111.440 zł oraz zmniejszyć w kwocie
1.382.766,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki po zmianie wynoszą: 23.890.588 zł

w tym:

Wydatki bieżące: 11.779.649,15 zł

Wydatki inwestycyjne: 12.110.938,85 zł

5 2.
1. Plan wydatków zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku po zmianach określa

załącznik nr 2.

2. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009—2011 po zmianach określa
załącznik nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach
określa załącznik nr 4.

5 3.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 863.440 zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z :

a/ zaciągniętych kredytów w kwocie 455.275 zł
b/ zaciągniętych pożyczek w kwocie 408.165 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.457.220 zł [wolne środki ~— 457.622,26 zł, kredyty —

591.432,74 zł i pożyczki — 408.165 zł/ przeznacza się na rozchody w wysokości 1.457.220 zł

lspłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 997.220 zł i pożyczek w
wysokości 460.000 zł/

3. Przychody budżetu w wysokości 2.320.660 zł, rozchody w wysokości 1.457.220 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 5.

5 4.
Załącza się prognozę długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne.



55.

Odpowiedzialnym na wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania
łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

56.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.
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