UCHWALA NR XIII/92/07
Rady Gminy Wiazownica
z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie:

zmian budzetu gminy na rok 2007

Dzialajac na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z pózniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wiazownica

u c h wal a co nastepuje:
§1.
Uchylasie Uchwale Nr XII/91/07
budzetu gminy na rok 2007.

Rady Gminy Wiazownica z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zmian

§ 2.
175.000 zl.

1. Zmnieisza sie wydatki budzetowe o kwote:
przeznaczone na:
1)

Budowe kanalizacji sanitarnej (przygotowanie dokumentacji) w Ryszkowej Woli, Piwodzie,
Zapalowie, Wólce Zapalowskiej, Radawie, Molodyczu, Nielepkowicach, Manasterzu, Cetuli,
Surmaczówce
175.000 zl.

2. Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote :

130.000 zl.

przeznaczone na:
1)

Odnowienie centrum wsi Radawa poprzez przebudowe istniejacej infrastruktury
komunikacyjnej, budowe drewnianych wiat oraz budowe obiektów malej architektury na dz.
nr ewid. 624/24, 624/25, 624/40, 624/41 z przeznaczeniem na publiczne miejsce wypoczynku
i informacji turystycznej - I etap
130.000 zl.

3. Szczególowe kwoty zwiekszen i zmniejszen wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji
budzetowej okresla zalacznik Nr 1.

§ 3.
1. Zmniejsza sie deficyt budzetu o kwote
tj. z kwoty 1.754.400

45.000 zl.

do kwoty

1.709.400 zl

2. Zmniejsza sie przychody budzetu o kwote

45.000 zl.

w tym:
- z tytulu zaciagnietych kredytów na sfinansowanie planowanego
deficytu budzetu o kwote
45.000 zl.
tj. z kwoty
1.754.400
do kwoty
1.709.400 zl.

3. Zmniejsza sie limit zobowiazan z tytulu zaciaganych kredytów
i pozyczek o kwote

45.000 zl.

w tym na:
- sfinansowanie planowanego deficytu o kwote
tj. z kwoty
1.754.400
do kwoty

45.000 zl.
1.709.400 zl.

4. Szczególowe kwoty zmniejszen przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji
budzetowej okresla zalacznik Nr 2.

§4.
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy

Rady Gminy
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Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr XlIIj92j07

Rady

Gminy WiazONrlica z dnia 30 lipca
2007 r.

SZCZEGÓLOWE
KWOTY ZWIEKSZEN I ZMNIEJSZEN WYDATKÓW W
DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ
175.000
- - jednostek
Kwota
130.000
Tresc wód I
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Rozdzial
Gospodarka
Gospodarka
gruntami
sciekowa
iiKOMUNALNA
ochrona
zmniejszenia
w175.000
zlotych
Wydatki
inwestycyjne
zwiekszenia
175.000

900

6050
90001

130.000--Kwota
130.000
w zlotych

RAZEM

Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr XlIIj92j07

Rady

Gminy WiazONrlica z dnia 30 lipca

2007 r.

Przychody
zwiazane z pokryciem deficytu budzetu i splata zaciagnietych
wczesniej zobowiazan
ZMNIEJSZENIA:
Tresc

Paragraf

952

Kwota

Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku

kra"
RAZEM

Pqewodniczacy Rady Gminy

\~ak

