
UCHWAŁA Nr XXXX/ZlZ/IO

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 31 maja 2010 r.

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. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 517.000 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 16.633.099,86 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 13.749.917,76 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 2.883.182,10 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 94.262,39 zł
2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 61 1262,39 zł

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

]) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.262,39 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.262,39 zł,

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

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.000 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 559.000 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 19.754.342,89 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 13.418.362 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie : 6.335.980,89 zł,

53.
1. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.121.243,03 zł i zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.477.075 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 wysokosci 1.097.925 zł, (spłata wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
w wysokości 466.665 zł i pożyczek w wysokości 631.260 zł).

3. Przychody budżetu gminy wynoszą 4.219.168,03 zł.

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



54.
]. 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 4.

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 5.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem
środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po
dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

55.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
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