
UCHWAŁA  NR XXIX/239/09 

RADY  GMINY  MASŁÓW

z dnia 3 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.  165, art.  184 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) – 

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę     344.429zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę  2.996.829zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2009 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1.  Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.442.174zł, który zostanie pokryty przychodami  
pochodzącymi z:

              1) zaciąganych kredytów w kwocie                                                             2.973.841zł,
              2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym  

budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  
                                                                                                           1.468.333zł.

         2. Przychody budżetu w wysokości 5.491.758zł, rozchody w wysokości 1.049.584zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 4

Paragraf 9 punkt 1 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia 
2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2009 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 
zaciąganych na:

  1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                   - w kwocie 2.973.841zł; 
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami 
określonymi  w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami  strukturalnymi  lub 
Funduszem Spójności Unii Europejskie                                               -     w kwocie 1.627.922zł;”

§ 5

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia 
2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2009 rok pn. „Limity wydatków 
na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  latach  2009  –  2011”, otrzymuje  brzmienie 
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia 
2008r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Masłów  na  2009  rok  pn.  „Zadania 
inwestycyjne  roczne  w  2009r.” otrzymuje  brzmienie  załącznika  Nr  3a  do  niniejszej 
uchwały. 
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3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia 
2008r.  w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Masłów na 2009 rok pn.  „Przychody i  
rozchody budżetu  w 2009r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4  do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia 
2008r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Masłów  na  2009  rok  pn.  „Dochody  i  
wydatki  związane z  realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.” otrzymuje brzmienie załącznika  
Nr 5  do niniejszej uchwały.  

5. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/214/2008 z dnia 30 grudnia 
2008r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Masłów  na  2009  rok  pn.  „Dotacje  
podmiotowe w 2009r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6  do niniejszej uchwały.  

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów mgr Genowefa Jaros.
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