
UCHWAŁA NR IX/48/2011  

RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE  

z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

 

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,6 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Paragraf nr 10 ust. 1 i 2 uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje odpowiednio nowe brzmienie: 

 

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Do uchwały nr IX/48/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rady Gminy w Nowym Korczynie w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2011rok. 

W przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się zmian w paragrafie 10 uchwały budżetowej dotyczącym określenia 

limitów zaciągania zobowiązań ze względu na możliwość skorzystania z wyprzedzającego finansowania. W załącznikach do 

uchwały dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.  

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 549 401,00 zł. w tym: 

a) z tytułu kredytów - w kwocie 2 549 401,00 zł, 

w tym kredyty: 

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 1.779.054,00 zł. 

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie - 770.347,00 zł. 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 415 579,00 zł. w tym: 

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 415 579,00 zł. 

w tym kredyty: 

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 ufp - w kwocie zł 1 415 579,00 zł. 

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej -w kwocie zł 0 

1. 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr IX/48/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

1. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr IX/48/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

1. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr IX/48/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r.
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z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

 

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,6 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
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Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

U Z A S A D N I E N I E 

Do uchwały nr IX/48/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rady Gminy w Nowym Korczynie w sprawie uchwalenia zmian 

w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2011rok. 

W przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się zmian w paragrafie 10 uchwały budżetowej dotyczącym określenia 

limitów zaciągania zobowiązań ze względu na możliwość skorzystania z wyprzedzającego finansowania. W załącznikach do 

uchwały dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.  

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 549 401,00 zł. w tym: 

a) z tytułu kredytów - w kwocie 2 549 401,00 zł, 

w tym kredyty: 

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 1.779.054,00 zł. 

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie - 770.347,00 zł. 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 415 579,00 zł. w tym: 

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1 415 579,00 zł. 

w tym kredyty: 

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 ufp - w kwocie zł 1 415 579,00 zł. 

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej -w kwocie zł 0 

1. 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr IX/48/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

1. 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr IX/48/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

1. 

Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr IX/48/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r.
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