UCHWAŁA NR XXXVIII / 208 / 2010
RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH
Z DNIA 30 MARCA 2010 ROKU
w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami/ oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ - Rada Gminy w Wadowicach Górnych
uchwala, co następuje:
§1
W budżecie gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.325 zł.
DOCHODY BUDŻETU GMINY – 2010 ROK
DZ. ROZ.
§
NAZWA
Zwiększ. Zmniejsz.
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
3.325
80101 Szkoły podstawowe
3.325
560
0830 Wpływy z usług
* Szkoła Podstawowa w Wad. Górnych – 560 zł
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
2.765
* Szkoła Podstawowa w Izbiskach – 2.765 zł
RAZEM
3.325
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE BUDŻETU
3.325
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 338.325 zł.
WYDATKI BUDŻETU GMINY – 2010 ROK
DZ. ROZ.
§
NAZWA
Zwiększ. Zmniejsz.
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
335.000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
335.000
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
270.000
* Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu
drogi powiatowej Nr 1 154 R Breń Osuchowski
– Kawęczyn – Wadowice Górne na terenie
Gminy Wadowice Górne na odcinkach
o długości 5,098 km – 270.000 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Odbudowa drogi gminnej nr 103 673
Wierzchowiny – Smyków – Izbiska na odcinku
w km 0+000 – 0+325 – 65.000 zł.
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
* Szkoła Podstawowa w Izbiskach – 2.765 zł
* Szkoła Podstawowa w Wad. Górnych – 560 zł
RAZEM
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE BUDŻETU

65.000

-

3.325
3.325
3.325

-

338.325
338.325

-

§2
Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 335.000 zł do wysokości 7.214.947
zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów
i pożyczek w wysokości 7.214.947 zł.
§3
1. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w wysokości 8.197.447 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 982.500 zł.
2. Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
w wysokości 982.500 zł ustala się kredyty i pożyczki w wysokości 982.500 zł.
§4
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.214.947 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek do wysokości 982.500 zł,
- na sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu
do wysokości 3.000.000 zł.
§5
Określone w § 1 - 4 zmiany wprowadza się do Uchwały Rady Gminy w Wadowicach
Górnych nr XXXVII/205/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku - Uchwała budżetowa
Gminy Wadowice Górne na 2010 rok.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

