
 
 
 

UCHWAŁA NR VII/76/07 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 30 marca 2007 r. 
 

w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2007 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 
162 poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  Rada Miejska w 
Kamieńsku uchwala, co następuje: 
 

 
 § 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu gminy o kwotę 98.838 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy o kwotę 189.397 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. 1.Zmniejsza się deficyt budŜetu gminy o kwotę 288.235 zł.  Deficyt po zmianach 

wynosi 2.379.465 zł i zostanie pokryty z: 
1) zaciąganych poŜyczek w kwocie 1.479.465zł, 
2) zaciąganych kredytów w kwocie    900.000 zł, 
2. Ustala się przychody i rozchody budŜetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  

niniejszej uchwały. 
             

§ 4. 1.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z 
załącznikiem Nr 4. 

2. Zmienia się plan nakładów na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 4a do 
niniejszej uchwały.  
   

§ 5. BudŜet po zmianach wynosi: 

DOCHODY     13.255.259 zł 

WYDATKI      15.634.724 zł 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 


