
 

 

 

Uchwała Nr L/277/10 

Rady Gminy Santok 

z dnia 25 marca 2010r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)  

art. 212 ust. 1 pkt.1,2, art.235, art. 236,  ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) i art. 121 ust. 4 ustawy z 27.08.2009r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)  

 

 Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Zmniejsza się  łączną kwotę planowanych dochodów o 237.706,00 zł , w tym: 

1)  Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 49.536,00 zł, 

2) Zmniejsza  się dochody majątkowe o kwotę 188.170,00 zł, z tego z tytułu 

dotacji i środków  na finansowanie wydatków  na realizację zadań  

finansowych z udziałem środków , o  których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1i 2,o 

kwotę 188.170,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 

          

§ 2.  Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 237.706,00 zł, w tym: 

1)  Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.464,00 zł z tego:  

2)  Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 283.170,00 zł, z tego z tytułu 

wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego o kwotę 297.170,00 zł, jak w załączniku nr 2 do 

uchwały. 

          

 

§ 3.  Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Santok nr XLVI/262/09 z dnia 

21.12.2009r., dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE 

oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  otrzymuje brzmienie jak 

Załącznik nr 3 do niniejszej uchwał. 

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Tadeusz Boczula 
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