
       Projekt 

 

Uchwała Nr ……… 

Rady Gminy Jednorożec 

z dnia ………… 2007 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2006 r 

 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 

184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 

2104) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę  90.067,00 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 1. 

 

§ 2. 

 

1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę  90.067,00 zgodnie z  

     załącznikiem nr 2, 

2. ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 

zgodnie  

    z załącznikiem nr 3 

3. zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku o kwotę ……. 

     zł  zgodnie z załącznikiem  nr 3a, 

4. zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

budżetu  

    Unii Europejskiej o kwotę ………. zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

 

§ 3. 

Budżet po zmianach wynosi: 

 

1. Dochody  -   18.706.718,00 zł 

2. Wydatki   -   19.935.068,00 zł 

 

§ 4. 

 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 

1.228.350,00 zł , który zostanie  pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie       1.395.000,00 zł 

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

    gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

    209.500,00 zł, 

 

§ 5. 



 

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata 

następne, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

§ 6. 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 7. 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007. 

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów 

prawa miejscowego. 

 

 


