
UCHWAŁA  NR LIII/418/10 

RADY  GMINY  MASŁÓW

z dnia 28 października 2010 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.  211, art.  212 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)  – 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę     103.072zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę     103.072zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf  9  uchwały  Rady  Gminy  Masłów Nr  XLIII/335/10  z  dnia  28  stycznia  2010r.  w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok przyjmuje brzmienie:

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                 - w kwocie 6.500.000zł; 

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z 
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej 

- w kwocie 4.043.000zł.”
§ 4

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 
2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Limity wydatków 
na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  latach  2010  –  2012”, otrzymuje  brzmienie 
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 
2010r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Masłów  na  2010  rok pn.  „Zadania 
inwestycyjne  roczne  w  2010r.” otrzymuje  brzmienie  załącznika  Nr  3a  do  niniejszej 
uchwały. 
3. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 
2010r.  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Masłów na  2010  rok pn.  „Wydatki  na 
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje 
brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 
4. Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 
2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Wydatki bieżące 
na  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” 
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4a do niniejszej uchwały. 
5. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 
2010r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Masłów  na  2010  rok  pn.  „Wydatki  
majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii  
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Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” 
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4b do niniejszej uchwały. 
6. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 
2010r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Masłów  na  2010  rok  pn.  „Dochody  i  
wydatki  związane z  realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej  i  innych zadań  
zleconych  odrębnymi  ustawami  w  2010r.” otrzymuje  brzmienie  załącznika  Nr  5  do 
niniejszej uchwały. 
7. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 
2010r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Masłów  na  2010  rok  pn.  „Dochody  i  
wydatki  związane z  realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje brzmienie załącznika 
Nr 6  do niniejszej uchwały.  
8. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 
2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok pn. „Dotacje celowe w 
2010 r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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