
UCHWAŁA NR LII/412/10 
RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 27 maja 2010 r. 
 

w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2010. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (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 r. Nr 172,poz. 
1441, 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 
2009 Nr 52, poz. 420; i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 121 ust. 4, ust 5 i ust. 9 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1241, zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 
215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska 
w Kamieńsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu gminy o kwotę 335.334 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu gminy o kwotę 2.334 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. 1. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 

2010- 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a plan nakładów na inwestycje w 2010 r.). 
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. 1. Ustala się deficyt budŜetu gminy w wysokości 3.564.660 zł, który zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z: 
1) zaciąganych poŜyczek i kredytów w kwocie 2.227.000 zł; 
2) wolnych środków z lat ubiegłych 1.337.660 zł 
2.Przychody budŜetu i rozchody budŜetu planuje się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 

niniejszej uchwały. 
 

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 300.000 zł; 
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.227.000 zł; 
3) spłatę poŜyczek i kredytów w kwocie –  575.518 zł; 
4) koszty obsługi długu w kwocie – 170.000 zł. 

 
§ 6. BudŜet po zmianach wynosi: 

DOCHODY 29.133.070,03   zł  

W tym: dochody majątkowe 63.550 zł 

WYDATKI 32.697.730,03 zł  
           W tym wydatki majątkowe 8.167.229 zł 

 



§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 
 


