
Uchwała Nr XLV/221/2010 

Rady Gminy Solec Zdrój 

z dnia 10 listopada 2010 roku 

w sprawie dokonania zmian  budŜetu Gminy Solec - Zdrój 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 ze zmianami) oraz w związku z art. 211, art. 
212, ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5  art. 235, art. 236,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  Rada Gminy Solec- Zdrój  uchwala co następuje:                      
§ 1.  W budŜecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:                                                                                           
1. Zwiększenia planowanych dochodów budŜetu                                                                                                 
zgodnie z  załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                                   
2. Zwiększenia  planowanych wydatków budŜetu                                                                                               
zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                                     
§ 2.  1. Planowany deficytu budŜetu wynosi kwotę 8.300.010,44 złotych.                                                                  
Źródłem  sfinansowania planowanego deficytu  są  przychody pochodzące z:                                               
1)  poŜyczek w kwocie 7.304.496,23 złotych, w tym ;                                                                                          
poŜyczki zaciągane  w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z                                            
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii                                 
Europejskiej w kwocie 7.304.496,23 złotych,                                                                                               
2) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych 995.514,21 złotych                                                                        
2.  Planowane przychody budŜetu wynoszą 10.374.519,18  złotych zgodnie z                                                    
załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.                                                                                                    
3.  Planowane rozchody budŜetu wynoszą 2.074.508,74 złotych zgodnie z                                                         
załącznikiem  Nr 3a do niniejszej uchwały.                                                                                                    
§ 3. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 otrzymują                            
brzmienie zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały.                                                                     
2.  Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.                   
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej         
oraz  innych źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi na 2010 otrzymują brzmienie                     
zgodnie z załącznikiem  Nr 5, 5a i 5b  do niniejszej uchwały                                                                        
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec - Zdrój.                                                          
§ 6.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym                         
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.                                                                                                               
Przewodniczący Rady Gminy   

  
                                                                        Zenobiusz Kowalczyk 
 
 
 
 
 
 


