
 Uchwała  Nr  XXX/151/09
Rady Gminy Somianka
z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy 
Somianka  z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009.

       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, art. 166, art 184 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) uchwala 
się co następuje:

§1

1.Zwiększenie planowanych dochodów Gminy na 2009 r. o kwotę 183.727 zł  i jednocześnie 
zmniejsza się o kwotę  506.040 zł do kwoty 16.610.522 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
uchwały.
2. Dochody zwiększone w ust. 1 obejmują zwiększenia dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 
kwotę 21.000 zł do kwoty 1.919.260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

 §2

1. Zwiększenie planowanych wydatków Gminy na 2009 r. o kwotę 501.550 zł i jednocześnie 
zmniejszenie  o kwotę 823.863 zł do kwoty  17.433.012 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
uchwały.
2.Wydatki zwiększone w ust. 1 obejmują zwiększenia wydatków związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 
kwotę 21.000 zł do kwoty 1.919.260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

                                                                         §3
1.Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. po zmianach w kwocie 4.623.018 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do uchwały.
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z 
załącznikiem Nr 2a do uchwały.
                                                                         §4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych w kwocie 98.316 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

                                                                          §5
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
następnym jest niezbędna  dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty 
upływa w roku następnym.             
                                                                        §6  
                                                                       
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                                         
                                                                         §7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 r.
i Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa 
miejscowego  

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               /-/ Tadeusz Jacek Tolak

                


