UCHWAŁA Nr LXVII/338/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 października 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie: art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r.
nr 142,poz.1591 z póź. zm.) art.212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U
nr 157, poz. 1240) , art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego(tekst jednolity: Dz. U nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale nr: XLVIII/255/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na
się następujące zmiany :
1.Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
101.516 zł
2.Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę

rok 2010 wprowadza

145.236 zł

§ 2.
W wyniku powyższych zmian :
1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie
39.017.096 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie
33.529.912 zł
b) majątkowe w kwocie
5.487.184 zł
2) w Tabeli nr 1 -"Planowane dochody budżetu na 2010 r." do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie
43.187.443 zł
z tego:
c) bieżące w kwocie
32.325.211 zł
d) majątkowe w kwocie
10.862.232 zł.”
4) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2010 r. ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) w Załączniku nr 1 – „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012” do uchwały wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6)§ 2 pkt. 1-4 uchwały otrzymuje brzmienie:
"1.Ustala się deficyt w wysokości 4.170.347 zł sfinansowany przychodami z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie
3.551.627 zł
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie
500.000 zł
c) wolnych środków w kwocie
118.720 zł
2.Ustala się przychody budżetu w kwocie
5.154.147 zł z tytułu;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie
4.535.427 zł
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie
500.000 zł
c) wolne środki w kwocie
118.720 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie
983.800 zł z tytułu;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie

§ 3.
1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

687.800 zł
296.000 zł

