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UCHWAŁA NR XL/190/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 3 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2010 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt.7, 10 lit. a i b ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, 
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, 
art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. § 10 Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie:  Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciąganych na: 

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł; 

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.972.746 zł; 

§ 2. W § 11 Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie: 

8)zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.972.746 zł, 

§ 3. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2010 r.” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy 
w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok dział 750 
otrzymuje brzmienie: 

750 Administracja publiczna 92 355,00       0,00       
75011 Urzędy wojewódzkie 75 955,00 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

75 955,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 400,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 600,00

§ 4. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 27 stycznia 2010 roku. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak 
w załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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Załącznik do Uchwały Nr XL/190/10

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 3 marca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami w 2010 r. 


