
Uchwala Nr V/.../07

Rady Gminy Jednorożec

z dnia ... marca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 111/14/2006 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)

uchwała się, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 210.983,00 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 1.

§2.

ł.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 405.983,00 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 r o kwotę 299.000,00
zał. Nr 3 a.

§3.
Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody -17.102.054,00 zł
2. Wydatki   - 16.826.104,00 z\

§4.

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy w wysokości 195.000,00 zł,
2. Rozchody budżetu stanowią kwotę 470.950,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę

zaciągniętych pożyczek.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5.

1.   Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 2007 rok i lata następne.



§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8.

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.



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
4. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów

prawa miejscowego.
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