UCHWAŁA Nr VI/46/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1

2.

1.
Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie
dochodów w szczegółowości określonej w złączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 52.600.146,70 zł.
§2
1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie
wydatków w szczegółowości określonej w złączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 57.595.420,36 zł.
§3
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.995.273,66 zł są przychody
określone w § 4.
§4
1. Dokonuje się zmian w zakresie przychodów i ustala się ich kwotę po zmianie w
wysokości 6.777.348,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
1) kredytów na łączną kwotę 5.634.919 zł
2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych) na kwotę 1.142.429,66 zł.
2. Wysokość rozchodów stanowiących kwotę 1.782.075 zł pozostaje bez zmian i
dotyczy:
1) spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 942.075 zł,
2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 840.000 zł.
§5
Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§6
1. Dokonuje się sprostowania omyłki w nazwie zadania przyjętego do realizacji w
ramach Funduszu Sołeckiego przez miejscowość Rębiska poprzez zmianę

błędnego określenia: „Remont świetlicy wiejskiej w Rębiskach” na właściwe
„Przebudowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu w Rębiskach
(dokumentacja projektowa)”.
2. Powyższe sprostowanie powoduje zmianę rodzaju wydatku z bieżącego na
majątkowy.
3. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w
roku 2011 z uwzględnieniem sprostowania, o którym mowa w ust. 1, stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§7
Dokonuje się zmian w wykazie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§8
Dokonuje się zmian w wykazie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z
Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w
Szemudzie.

