
 

Uchwała nr XXVI/161/2009 
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2009 . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Na podstawie : art.18 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r nr.142, 
poz.1591, z późn. zm./, art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz.2104,     
z późn. zm./, art.3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 
nr 203, poz. 1955 z późniejszymi zmianami), Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 15 czerwca 2009r, Nr 
101/09 z dnia 31 lipca 2009 roku, Nr 102 z dnia 31 lipca 2009r, oraz Nr 70 z dnia 15 czerwca 2009 roku 
 

Rada Gminy  uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
w  Uchwale nr XX/131/08  z dnia 30 grudnia  2008r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009  wprowadza 
zmiany w  : 

1. Planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  
2. Planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  
3. Planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2001 zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do niniejszej uchwały. 
4. Planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 
5. Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 
6. Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między 

jst w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 
7. Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, 
8. Planie dochodów na zadanie zlecone przez organy administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

niniejszej uchwały, 
9. Planie wydatków na zadania zlecone przez organy administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

niniejszej uchwały. 
 

 
 
 
 

§ 2. 
W wyniku powyższych  zmian  treść uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: 

- § 1 uchwały  -  Dochody budżetu gminy w wysokości  15 328 777  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.    
- § 2, pkt.1 uchwały -  Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 730 273  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
                                      w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6 159 919 zł zgodnie z załącznikiem  
                                      nr 3A.   

 
 

§ 3. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009. 
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy.  
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