
                                                                         Uchwała  Nr XXX/ 318 /09                                                                                                               
                                                                      Rady Miejskiej w Grodkowie                                                   
                                                                            z dnia  3 czerwca  2009 r.                                                      
 

 w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009  rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 
80, poz.717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441i 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974,NNrr  117733,,  

ppoozz..11221188,,  zz  22000088rr..  NNrr  118800,,  ppoozz..11111111)  Rada Miejska uchwala, co następuje : 
 

§ 1 

        Dokonuje się : 

         - zmniejszenia planu dochodów na kwotę……………...633.515,00 zł, 

         - zwiększenia planu dochodów na kwotę………….....1.288.668,00 zł 
           zgodnie z załącznikiem nr 1,  
 
         - zmniejszenia planu wydatków na kwotę……………6.286.592,00 zł, 

         - zwiększenia planu wydatków na kwotę…………….2.462.593,00 zł, 
            zgodnie z załącznikiem nr 2, 
     
         - zmniejszenia planu przychodów na kwotę………….4.479.152,00 zł 
           zgodnie z załącznikiem nr 5. 
 

§  2 

        1.Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budŜet gminy  i wynosi : 

                  plan dochodów……………………...….48.684.063,00 zł 

                  plan wydatków…………………............63.462.756,00 zł 

                  plan przychodów…………………...….16.261.974,00 zł 

                  w tym: 

                  poŜyczki  i kredyty………………...8.505.825,00 zł 

                  wolne środki………………………..7.756.149,00 zł 

                           plan rozchodów…………………………1.483.281,00 zł . 

2.  Planowany   deficyt   w kwocie   14.778.693,00  zł zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  

     z zaciągniętych  kredytów i poŜyczek w kwocie  8.505.825 zł    i wolnych środków w kwocie  

     6.272.868,00 zł. 

 

§3 

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 :„Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011 reali-

zowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne” do uchwały Nr XXV/260/08  Rady 

Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 r. 



2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 :„Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2009 r.”  do 

uchwały Nr XXV/260/08  Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budŜetu gminy na 2009 r. 

2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 :„Dotacje podmiotowe w 2009 r.”  do uchwały Nr 

XXV/260/08  Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜe-

tu gminy na 2009 r.  

2. Jednolitą treść załącznika, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

 

       § 7 

      Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.             

 

 

 


