Uchwala Nr Xll/70/11
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr V/22/11 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia
budżetu

na 2011 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2011 r." dokonuje się zmian, zgodnie

z załącznikiem nr 1

do niniejszej uchwały.
2) W tabeli nr 3 „Wydatki
2a do niniejszej

budżetu

gminy na 2011 r." dokonuje

się

zmian, zgodnie z

załącznikiem

nr 2 i

uchwały.

3) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2011 r." otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
4) Tabela nr 9 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet

§ 2.

Gminy po

a) dochody

uwzględnieniu

budżetu

- dochody

zmian

10.020.996,41

bieżące

w

zł,

wysokości

określonych

w§ 1 wynosi:

w tym:

7.615.611,27

zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.405.385, 14 zł,
b) wydatki budżetu 11.276.259, 72 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 7.571.099,30 zł,
- wydatki

§ 3.

majątkowe

1.Różnica między

1.255.263,31
1)

zł,

w

wysokości

3.705.160,42

dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

który zostanie pokryty przychodami

zaciągniętych

zł.

kredytów w

wysokości

pochodzącymi

z:

1.250.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikających

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.263,31 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.564.907,31 zł, rozchody w wysokości 1.309.644,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.
§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

