
 
Uchwała Nr XXIII/129/08 

Rady Gminy Santok 
z dnia 29.05.2008r.  

 
 
w sprawie:  zmian budŜetu i zmian w budŜecie gminy Santok na rok 2008r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.- o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art.165 ust. 1 i 4, art. 168 
ust. 2 pkt 6, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje 
 

§ 1. 
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budŜetu Gminy Santok na rok 2008 jak w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budŜetu Gminy Santok na rok 2008 jak w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
Załącznik nr 4  do uchwały Rady Gminy Santok nr XVII/82/07 z dnia 20.12.2007r., 
dotyczący inwestycji otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3  do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. 
Załącznik nr 9  do uchwały Rady Gminy Santok nr XVII/82/07 z dnia 20.12.2007r., 
dotyczący przychodów i rozchodów budŜetu otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4  
do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. 
Załącznik nr 10  do uchwały Rady Gminy Santok nr XVII/82/07 z dnia 20.12.2007r., 
dotyczący planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5  do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 6. 
§ 4 pkt 2 i 3 uchwały budŜetowej nr XVII/82/07 Rady Gminy Santok z dnia 
20.12.2007r. otrzymują brzmienie: 
pkt 2  „Przychody budŜetu w wysokości 1.402.425 zł. stanowią wolne środki w kwocie  
          243.000 zł. oraz kredyty bankowe w kwocie 1.159.425 zł.” 
pkt 3  „Przychody budŜetu w wysokości 1.072.500 zł. stanowią spłatę kredytów  
          bankowych, zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 243.000 zł. oraz  
          dochodami własnymi w kwocie 829.500 zł.”. 

 
§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Tadeusz Boczula 
 


