
                            UCHWAŁA  NR  XII/51/2011 
        RADY   GMINY   C I E L Ą D Z 
                    z dnia  5 września  2011 r. 
 
 w sprawie: dokonania zmian budżetu i budżecie gminy na rok 2011 . 
            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, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 r  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,    poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz.1218,    z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 
52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675 oraz art.211, 212, 214  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku   o 
finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 , poz. 1240,  z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, 
poz.620, nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, 
Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/                                                                                     
R a d a  G m i n y  u c h w a l a  co następuje : 
 
          § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok 
                    o kwotę   51.156,15 zł.  
                  2.Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust 1 obejmuje 
                     w szczególności: 
                   a/ dochody budżetu gminy własne bieżące w wysokości  45.828,15 zł. 
                       i majątkowe 5.328,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
                        uchwały 
                   b/ dochody budżetu gminy na 2011 rok po uwzględnieniu zmian 
                     określonych w § 1 wynoszą   10.652.229,20 zł. 
 
           § 2.  Zwiększa  się wydatki budżetu gminy na 2011 rok 
                     o kwotę   51.156,15 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2   
                     do niniejszej uchwały, 
                     zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 220.588,00 zł. 
                     i zmniejsza przychody o kwotę 220.588,00 zł. zgodnie z załącznikiem   
                     Nr 3 do niniejszej uchwały,  
                  a/ wydatki budżetu gminy na rok 2011  po uwzględnieniu     
                     zmian określonych w § 2 wynoszą  10.966.732,60 zł. 

 

           § 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.152.995,68 zł.   
                   i rozchody w wysokości  838.492,28 zł., które zostaną  pokryte       
                   przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągniętych kredytów w wysokości  361.908,60 zł. 
2) wolnych środków w kwocie  476.583,68 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 

do niniejszej uchwały. 
           § 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok 
                  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 
 
           § 5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok zgodnie                                 

        z załącznikiem Nr 6 do  niniejszej uchwały.                                                       
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądzu.                                                                                                                          
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.   


