UCHWAŁA NR XXX / 160 / 2009
RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH
Z DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 184 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r., Nr 249,
poz. 2104 z późn. zmianami/ - Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala,
co następuje:
§1
W budżecie gminy na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.940.577 zł zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.940.577 zł, do wysokości
3.598.234 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.598.234 zł, zostanie pokryty:
- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości
3.223.562 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 374.672 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie
planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.223.562 zł.
§2
Określone w § 1 zmiany wprowadza się do Uchwały Rady Gminy w Wadowicach
Górnych nr XXVII/137/2009 z dnia 26 marca 2009 roku (Uchwała budżetowa na 2009
rok.)
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXX / 160 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
WYDATKI
DZ.
900

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.271.064

5.221.641

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.271.064

5.221.641

Wydatki majątkowe
- w tym: dotacje
Gminny Zakład Gospodarki Komunalej w Wadowicach
Górnych na zadanie: „Zakup ciągnika i wozu
asenizacyjnego” – 200.000

1.271.064
200.000

5.221.641

NAZWA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice
Górne – Przebendów (etap II) i Wadowice Dolne
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice
Górne – Przebendów (etap II), Wadowice Dolne
i Piątkowiec
926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5.221.641

1.071.064
10.000

92601 Obiekty sportowe

10.000

Wydatki bieżące
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.000
5.000

RAZEM
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE BUDŻETU

1.281.064

5.221.641
3.940.577

