UCHWAŁA Nr VIII/49/2007
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 10 lipca 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.165
ust.1 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Łopuszno uchwala co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów budŜetowych:
1. w dziale 600 rozdział 60016 § 2440 o kwotę - 30 000,00 zł
2. w dziale 851 rozdział 85121 § 6260 o kwotę - 300 000,00 zł
§2
Zwiększa się plan przychodów budŜetowych w § 952 o kwotę kredytu - 650 000,00 zł.
§3
Zwiększa się plan wydatków budŜetowych:
1. w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę - 30 000,00 zł
2. w dziale 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę - 950 000,00 zł
§4
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości 1 621 997 zł zostanie pokryty przychodami
z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 621 997 zł,
2. Przychody budŜetu w wysokości 2 323 997 zł, rozchody w wysokości 702.000 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 1.
§5
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie 839.077 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 839.077 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 1 621 997 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 702.000 zł;
§6
UpowaŜnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny
„Modernizacja budynku Gminnego Ośródka Zdrowia w Łopusznie” zgodnie z zał. Nr 2.

§7

Uchyla się załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia
29 marca 2007 r.
§8
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane będą przez podmioty naleŜące i nie
naleŜące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 50 000 zł zgodnie z zał. nr 3.
§9
Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu zgodnie z
załącznikiem Nr 4.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 12
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/49/2007
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10.07.2007 r.

L.p.

Dział

1.

851

2.

851

Rozdział
85154

85121

§
4010
4110
4120
4300
6220
6050

Zmniejszenia

Zwiększenia
2 000
854
112

2 966
300 000
300 000

Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

