
Uchwała Nr XXXV/169/2010
Rady Gminy Solec Zdrój

z dnia 12 lutego 2010 roku
w sprawie dokonania zmian  budżetu 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 i 2,  art. 236, art. 237, ust. 1, 2, pkt 1,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  Rada Gminy Solec- Zdrój  uchwala 
co następuje:

§ 1.W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci: 

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o  kwotę 21.515,92 złotych zgodnie z 
załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budżetu o kwotę 21.515,92 złotych zgodnie z 
załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Załącznik Nr 7  do uchwały Nr XXXIV/163/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 
stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z  załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV/163/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 
stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/163/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 11 
stycznia  2010 roku otrzymuje brzmienie  zgodnie z załącznikiem  Nr 5 do  niniejszej uchwały. 

§ 5.1.§ 9 uchwały Nr XXXIV/163/2010 Rady Gminy Solec - Zdrój z dnia 11 stycznia 2010 roku 
otrzymuje brzmienie " Uchwala się dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo 
ochrony  środowiska w  kwocie 21.515,92 złotych oraz wydatki na zadania określone w ustawie 
Prawo   ochrony środowiska  w kwocie 21.515,92 złotych 

2. Traci moc załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIV/163/2010 Rady Gminy Solec - Zdrój z dnia 
11 stycznia 2010 roku. 

§ 6.  § 10 uchwały Nr XXXIV/163/2010 Rady Gminy Solec - Zdrój z  dnia 11 stycznia 2010 roku 
otrzymuje brzmienie "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów 
i pożyczek zaciąganych na: 

1.   Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    - w kwocie 5.883.376,52 złotych w tym: 
kredyty, pożyczki zaciągane  w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z 
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii 
Europejskiej w kwocie 5.883.376,52   złotych                                                    



 2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej w kwocie 2.139.492 złotych

3.Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 
239.605,74 złotych w tym:kredyty, pożyczki zaciągane  w związku ze środkami określonymi w 
umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem 
Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2.379.097,74  zł 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec - Zdrój. 

3. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                  Zenobiusz Kowalczyk


