U c h w a ł a Nr XXI/146/09
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 5 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust.
11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XIX/131/08 w sprawie
uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2009 rok , zmienionej uchwałą Rady
XX/139/09 oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/09 wprowadza się następujące
zmiany:
1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2009
o kwotę 30.900,00 zł, z tego:
- dochody bieżące o kwotę
30.900,00 zł
2. Dochody budżetu, po zmianie, wynoszą
16.507.332,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące
16.307.332,00 zł
2) dochody majątkowe
200.000,00 zł.
3. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.730.962,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
5. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę
435.900,00 zł oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków między
paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki , o których mowa w ust.1, w kwocie 17.963.772,00 zł, obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.345.669,64,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.448.933,00 zł
b) dotacje
c) wydatki na obsługę długu

620.800,00 zł
73.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.618.102,36 zł.
7. Kwota wydatków określona w ust.6 obejmuje w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.730.962,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Paragraf 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie :
„1. Deficyt budżetu w kwocie 1.456.440,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego
przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.”
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko

/ Mieczysław Szczepański/

