
                
Uchwała Nr  XXXIII-244/10
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia  4 lutego  2010  roku

w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. 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 2004r. Nr 102 poz.1055. Nr 
116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128 Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218:  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458:  z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157 poz. 1241)
art. 211 , 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych –  (Dz.U z 2009 r. Nr 157 poz.1240)

 Rada Miejska w Baborowie      u c h w a l a    co następuje :

§ 1.

Do budżetu gminy Baborów na 2010  rok wprowadza się następujące zmiany :    
1. w załącznikach w sprawie planu dochodów i  wydatków budżetowych  na 2010 

rok wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik  w sprawie planu przychodów  na 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik w sprawie planu wydatków na finansowanie inwestycji  2010 r. 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
5.  załącznik w sprawie wydatków na programy i projekty ze środków strukturalnych 

i   Funduszu Spójności –    otrzymuje brzmienie  zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
niniejszej Uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§  3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały 
na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Baborowie.

§  4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.


