
Uchwała Nr XII / 70 / 2011
Rady Gminy w Ślemieniu  

z dnia 21  października 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  

art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.  U.  Nr 157,  poz. 1240 
z późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy  w Ślemieniu 
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan wydatków gminy z kwoty 20 616 604,31 zł do kwoty  20 698 104,31 zł  tj.  o kwotę 
81 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 233 429,00 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z następujących źródeł:

kredyt w wysokości 403 747,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 415 669,00 zł
wolne środki  jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
414 013,00 zł 

§ 3. 

Określa  się  łączną  kwotę  planowanych  przychodów  budżetu  w  kwocie  2 083 429,00  zł  z 
następujących tytułów:

kredyt w wysokości 1 253 747,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 415 669,00 zł
wolne środki  jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
414 013,00 zł 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

Skorygować treść Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych 
realizowanych w 2011r. „ w sposób jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XII / 70 /2011
z dnia 21 października 2011 r.

Zmiana planu wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81 500,00

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 81 500,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 500,00

Razem: 81 500,00



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XII / 70 /2011
z dnia 21 października 2011 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów

Lp. Treść § Plan

1 2 3 4

Przychody ogółem 2 083 429,00

1 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 
krajowym § 952 1 253 747,00

2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 
krajowym § 952 415 669,00

3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt. 6 ustawy § 950 414 013,00

Rozchody ogółem 850 000,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 783 000,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 67 000,00


