
UCHWAŁA NR XXXVIII/180/09  

RADY GMINY W BAĆKOWICACH  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada

Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 5.000 zł .  

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 72.332 zł .  

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę - 28.458 zł .  

§ 4. Szczegółowy podział  zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.  

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 955 o kwotę – 38.874 zł .  
Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 r. z dnia 16 stycznia
2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.  
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
Zalacznik1.xls

Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy.

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
Zalacznik2.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.


Arkusz1

														Załącznik Nr 1

														do uchwały Nr XXXI/161/06

												Załącznik Nr 1		Rady Gminy w Baćkowicach

												do uchwały Nr XXXVIII/180/09		z dnia 25 lipca 2006 r.

												Rady Gminy w Baćkowicach

												z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy

		Dział		Rozdział		§		Plan dochodów budżetowych				Plan wydatków budżetowych

								zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		9000		zmniejszenia

		400										4,000		9000

				40002								4,000		9000

						4300						4,000

		750										18,904

				75023								18,904

						3020						1,000

						4210						12,904

						4300						5,000

		758						5000

				75801				5000

						2920		5000

		801										30,000				25,000

				80101								30,000				25,000

						4010										25,000

						4270						30,000

		851										1,000

				85154								1,000

						4300						1,000

		852										11,428				3,458

				85214								5,000

						3110						5,000

				85219								5,485				1,613

						3020										67

						4010						3,022

						4040										2

						4110						1,246		19062

						4120						214		11930

						4170								11618		287

						4210						500		312

						4280						99

						4300						404

						4350										8

						4370								7132		433

						4700										16

						4740								1783		300

						4750								5349		500

				85228								943				895

						3020										310

						4010						882

						4040										71

						4110						26

						4120						10

						4210										100

						4280						25

						4410										414

				85295												950

						3110										950

		900										5,000

				90015								5,000

						4260						5,000

		921										2,000

				92109								2,000

						4210						2,000

		Ogółem:						5,000		0		72,332				28,458






5

		Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota
2009 r.

		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						1,042,369

		1.		Kredyty		§ 952

		2.		Pożyczki		§ 952

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 941 do 9441)

		5a.		Prywatyzacja pośrednia		§ 941

		5b.		Prywatyzacja bezpośrednia		§ 942

		5c.		Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa		§ 943

		5d.		Pozostałe przychody z prywatyzacji		§ 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957		25,147

		7.		Obligacje		§ 911

		8.		Inne papiery wartościowe		§ 931

		9.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955		1,017,222

		10.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						235,966

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		55,600

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		180,366

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup papierów wartościowych		§ 982

		7.		Wykup obligacji		§ 971

		8.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995

		1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno



&RZałącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/180/09
 Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 30 grudnia 2009 r.




