
UCHWAŁA NR XXXV/186/2010  

RADY GMINY W CZARNOCINIE  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 166, ust.1, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt.7,8,10 lit a i b 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz art. 211, 

art. 212 ust.1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt. 1,2, art. 214 pkt. 1,2 ust. 1 i 2 art. 222 ust. 2 pkt.1,2,3, art. 235, 

art. 237 ust.1, ust . 2 pkt. 1,2,3, art. 258 ust 1 pkt. 1,2,3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV / 179 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok ; 

wprowadza się następujące zmiany:  

1). § 4, §8 i §10 otrzymują następujące brzmienie:  

„ § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 36.500,00 zł,  

2) celową w wysokości - 5.000,00 zł,  

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 5.000,00 zł”.  

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę - 65.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.  

2. Dotacje podmiotowe dla: 

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 65.000,00 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 11 

3. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę

- 166.302,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1). sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250.000,00 zł; w tym: kredyty, pożyczki i papiery 

wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej- w kwocie - 168.000,00 zł 

2). sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 4.295.000,oo zł; 

w tym: kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3.595.000,00 zł 

3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 239.940,00 zł;"  

§ 2. 1.załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

( dochody budżetu ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

2.załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( wydatki 

budżetu ), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

3.załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( limity 

wydatków na wieloletnie.. ), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

4. załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (zadania 

roczne) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

5.załącznik nr 4b do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( wydatki

majątkowe na programy i projekty.. ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

6.załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

( przychody i rozchody.. ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 

7.załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( plan 

przychodów i wydatków zakładów… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 

8.załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( dotacje 

przedmiotowe… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 

9.załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( dotacje 

podmiotowe… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Lechosław Nawrot 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Dochody budżetu gminy na 2010 rok (1) 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok (2) 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (3) 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 rok (3a) 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegjących zwrotowi na 2010 rok (4b) 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (5) 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. (8) 

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Dotacje przedmiotowe w 2010 r. (10) 

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Dotacje podmiotowe w 2010 r. (11) 

ID: RVEXG-JIOEU-ZNWWR-VAXIZ-PHHSK. Podpisany. Strona 1 / 4



UCHWAŁA NR XXXV/186/2010  

RADY GMINY W CZARNOCINIE  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 166, ust.1, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt.7,8,10 lit a i b 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz art. 211, 

art. 212 ust.1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt. 1,2, art. 214 pkt. 1,2 ust. 1 i 2 art. 222 ust. 2 pkt.1,2,3, art. 235, 

art. 237 ust.1, ust . 2 pkt. 1,2,3, art. 258 ust 1 pkt. 1,2,3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV / 179 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok ; 

wprowadza się następujące zmiany:  

1). § 4, §8 i §10 otrzymują następujące brzmienie:  

„ § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 36.500,00 zł,  

2) celową w wysokości - 5.000,00 zł,  

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 5.000,00 zł”.  

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę - 65.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.  

2. Dotacje podmiotowe dla: 

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 65.000,00 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 11 

3. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę

- 166.302,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1). sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250.000,00 zł; w tym: kredyty, pożyczki i papiery 

wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej- w kwocie - 168.000,00 zł 

2). sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 4.295.000,oo zł; 

w tym: kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3.595.000,00 zł 

3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 239.940,00 zł;"  

§ 2. 1.załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

( dochody budżetu ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

2.załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( wydatki 

budżetu ), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

3.załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( limity 

wydatków na wieloletnie.. ), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

4. załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (zadania 

roczne) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

5.załącznik nr 4b do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( wydatki

majątkowe na programy i projekty.. ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

6.załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

( przychody i rozchody.. ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 

7.załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( plan 

przychodów i wydatków zakładów… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 

8.załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( dotacje 

przedmiotowe… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 

9.załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( dotacje 

podmiotowe… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Lechosław Nawrot 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik1.pdf

 

Dochody budżetu gminy na 2010 rok (1) 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik2.pdf

 

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok (2) 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik3.pdf

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (3) 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik4.pdf

 

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 rok (3a) 

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik5.pdf

 

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegjących zwrotowi na 2010 rok (4b) 

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik6.pdf

 

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (5) 

Załącznik nr 7  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik7.pdf

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. (8) 

Załącznik nr 8  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik8.pdf

 

Dotacje przedmiotowe w 2010 r. (10) 

Załącznik nr 9  

do uchwały Nr XXXV/186/2010 

Rady Gminy w Czarnocinie 

z dnia 4 marca 2010 r. 

Zalacznik9.pdf

 

Dotacje podmiotowe w 2010 r. (11) 
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UCHWAŁA NR XXXV/186/2010  

RADY GMINY W CZARNOCINIE  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 166, ust.1, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt.7,8,10 lit a i b 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz art. 211, 

art. 212 ust.1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt. 1,2, art. 214 pkt. 1,2 ust. 1 i 2 art. 222 ust. 2 pkt.1,2,3, art. 235, 

art. 237 ust.1, ust . 2 pkt. 1,2,3, art. 258 ust 1 pkt. 1,2,3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV / 179 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok ; 

wprowadza się następujące zmiany:  

1). § 4, §8 i §10 otrzymują następujące brzmienie:  

„ § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 36.500,00 zł,  

2) celową w wysokości - 5.000,00 zł,  

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 5.000,00 zł”.  

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę - 65.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.  

2. Dotacje podmiotowe dla: 

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 65.000,00 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 11 

3. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę

- 166.302,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1). sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250.000,00 zł; w tym: kredyty, pożyczki i papiery 

wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej- w kwocie - 168.000,00 zł 

2). sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 4.295.000,oo zł; 

w tym: kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3.595.000,00 zł 

3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 239.940,00 zł;"  

§ 2. 1.załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

( dochody budżetu ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

2.załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( wydatki 

budżetu ), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

3.załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( limity 

wydatków na wieloletnie.. ), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

4. załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (zadania 

roczne) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

5.załącznik nr 4b do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( wydatki

majątkowe na programy i projekty.. ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

6.załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

( przychody i rozchody.. ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 

7.załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( plan 

przychodów i wydatków zakładów… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 

8.załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( dotacje 

przedmiotowe… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 

9.załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( dotacje 

podmiotowe… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Lechosław Nawrot 
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UCHWAŁA NR XXXV/186/2010  

RADY GMINY W CZARNOCINIE  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 166, ust.1, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt.7,8,10 lit a i b 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz art. 211, 

art. 212 ust.1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt. 1,2, art. 214 pkt. 1,2 ust. 1 i 2 art. 222 ust. 2 pkt.1,2,3, art. 235, 

art. 237 ust.1, ust . 2 pkt. 1,2,3, art. 258 ust 1 pkt. 1,2,3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV / 179 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok ; 

wprowadza się następujące zmiany:  

1). § 4, §8 i §10 otrzymują następujące brzmienie:  

„ § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 36.500,00 zł,  

2) celową w wysokości - 5.000,00 zł,  

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe - 5.000,00 zł”.  

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę - 65.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.  

2. Dotacje podmiotowe dla: 

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 65.000,00 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 11 

3. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączna kwotę

- 166.302,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1). sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 250.000,00 zł; w tym: kredyty, pożyczki i papiery 

wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej- w kwocie - 168.000,00 zł 

2). sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 4.295.000,oo zł; 

w tym: kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3.595.000,00 zł 

3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 239.940,00 zł;"  

§ 2. 1.załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

( dochody budżetu ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

2.załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( wydatki 

budżetu ), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

3.załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( limity 

wydatków na wieloletnie.. ), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

4. załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku (zadania 

roczne) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 

5.załącznik nr 4b do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( wydatki

majątkowe na programy i projekty.. ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

6.załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

( przychody i rozchody.. ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 

7.załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( plan 

przychodów i wydatków zakładów… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 

8.załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( dotacje 

przedmiotowe… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 

9.załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010 roku ( dotacje 

podmiotowe… ) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Lechosław Nawrot 
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