
 Uchwała  Nr XL/198 / 09
Rady Gminy Somianka

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy 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, art. 188 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.Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 192.797,00 zł i jednocześnie 
zmniejsza się o kwotę 22.333,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody zwiększone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

 §2
1.Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 280.797,00 zł i jednocześnie 
zmniejsza się o kwotę 110.333,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki zwiększone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

1.Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. w kwocie 4.154.538,00 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 2
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z 
załącznikiem Nr 2a

§3
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych po zmianach 351.416,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5
Budżet Gminy Somianka na 2009 r. po zmianach zamyka się:

1)po stronie dochodów kwotą 16.120.423,00 zł w tym dochody związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 
1.984.604,00 zł,
2)po stronie wydatków kwotą 17.726.065,00 zł w tym wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 
1.984.604,00 zł.
                                                                  §6                                                               

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                                         
                                                                         §7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 r.
i podlega ogłoszeniu.  

Przewodniczący 
   Rady Gminy

      /-/ Tadeusz Jacek Tolak 

                                             


