
 Uchwała  Nr XLVII/244/10
Rady Gminy Somianka

    z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.

         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. 211, art. 212, art 217, art. 235, i art. 236 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm)
 uchwala się co następuje:

§1

Zwiększa  się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 147.933,00 zł i jednocześnie 
zmniejsza się o kwotę 147.933,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2
Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.374.348,00 zł i jednocześnie 
zmniejsza się o kwotę 1.364.933,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
                                                                          § 3
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do 
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3
                                                                         

§ 4
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.
                                                                         § 5
Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6
Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok w kwocie 5.123.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7
Budżet Gminy Somianka na 2010 r. po zmianach zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 15.290.803,45 zł w tym dochody związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 
2.098.462,00 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 19.073.241,45 zł w tym wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 
2.098.462,00 zł.

                                                                  § 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                                                                         
                                                                        § 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 r.
i podlega ogłoszeniu.  

                                                                                            Przewodniczący
                                                                                               Rady Gminy

     /-/ Tadeusz Jacek Tolak

                                             


