
 

     UCHWAŁA nr XLI/176/2010 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 19 kwietnia 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok 

na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz.1240  Rada 

Gminy w Janowicach Wielkich  uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę  2.419.019 zł, w tym wydatki 

majątkowe 1.869.019 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 12.085.507 zł. 

 

§ 2 

 

Zwiększyć  budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 5.165.078 zł,  z tego: 

1. wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł, 

2. wydatki majątkowe o kwotę 5.135.078 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 15.734.899 zł. 

Tabela nr 2 a i załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/167/2010 z dn. 14.01.2010 r. 

otrzymuje brzmienie tak jak załącznik nr 3 i załącznik nr 4  do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie  2.746.059 zł, który zostanie 

sfinansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                        

i Gospodarki Wodnej i kredytów bankowych. 

 

2. Ustala się przychody budżetu z pożyczki i kredytów bankowych w kwocie 

3.081.857 zł. 

 

3. Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytów bankowych w kwocie 335.798 zł. 

 Załącznik nr 2 i 2a do uchwały nr XXXIX/167/2010 z dn. 14.01.2010 r. otrzymuje 

brzmienie tak jak załącznik nr 5 i 5a do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 



§ 4 

 

 

 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/167/2010 z dn. 14.01.2010 r. , dotyczący 

prognozy spłaty zadłużenia Gminy Janowice Wielkie  na koniec roku budżetowego 

2010 i lata następne  otrzymuje brzmienie tak jak załącznik nr 6 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 6   

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

 

        PRZEWODNICZĄCY 

              RADY GMINY  

 

         

             Jacek Gołębski  


