
UCHWAŁA NR X/54/11 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

 
z dnia 24 sierpnia  2011 r. 

 
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz 
art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.               
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.           
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;          
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149,                 
poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,               
Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje: 
 

 § 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej: 
1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 696.836,99 zł -  i dochody majątkowe  
    o kwotę 326,40 - zgodnie z tabelą nr 1. 
2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 759.662,69 zł  i zmniejsza się wydatki 
    majątkowe o kwotę 221.341,30  zł  - zgodnie z tabelą nr 2. 
3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy 
     zaplanowanych do realizacji w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3. 
4) Tabela nr 5b „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących 
     z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4. 
5) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: ”Różnica między dochodami  
    i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 583.885,00 zł, który 
    zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek  
    w wysokości 583.885,00 zł”. 
6) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: ”Ustala się przychody budżetu  
    w łącznej wysokości 2.086.911,00 zł  i rozchody budżetu w wysokości 1.503.026,00 
    zł”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 
7) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2011 r. - ustawa o drogach publicznych” 
    otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6. 
8) Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom 
    należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie 
    zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 

 
 
 

 


