Uchwała Nr XX/115/2009
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 22 maja 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 pkt. 4 i art. 51, art. 53, art, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80
poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175
poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218), oraz art. 165,art. 168, art. 173,
art. 182 art. 184, art. 188 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88
poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984)

Rada Gminy Kiełczygłów
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
§3
Zgodnie z § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Zgodnie z § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę -

1.336.593,23 zł
1.826.593,23 zł

§4
Dochody po zmianach
- 11.109.868,23 zł
w tym dochody majątkowe –
886.334,00 zł
Wydatki po zmianach
- 12.095.215,23 zł
§5
Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kiełczygłów na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§6

1. Deficyt budżetu Gminy Kiełczygłów w kwocie 985.347,00 zł zostanie pokryty pożyczką w kwocie
250.000,00 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 735.347,00 zł
2. Przypadające do spłaty w 2009 roku raty kredytów w kwocie 254.653,00 zł zostaną sfinansowane wolnymi
środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§7
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania na 2009 rok zawiera załącznik
nr 4 do niniejszej Uchwały.
§8
Zmienia się limit zobowiazań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, który otrzymuje brzmienie:
1. na pokrycie występujacego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiełczygłów w wysokości
300.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kiełczygłów w wysokości 250.000,00 zł
3. na koszty obsługi z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 30.000,00 zł
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

