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UCHWAŁA  NR  XXIV/156/08 

RADY  GMINY  LUTOMIERSK 
z dnia 26 maja 2008 r. 

 
w sprawie zmian w Uchwale nr XXII/141/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 

15.04.2008r. w sprawie zmian budŜetu gminy na rok 2008. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218); art. 165 
i art. 184 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 
M.P. Nr 69, poz. 962, Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, poz. 708, Nr 
170, poz. 1217 – 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 
587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)  Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/141/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15.04.2008r. w sprawie 
zmian budŜetu gminy na rok 2008 treść § 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„ § 6.1. W wyniku dokonanych zmian budŜetu i w budŜecie na rok 2008, określonych w  
§ 1 – § 5,  nie ulega zmianie:  

1) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu  oraz spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów w roku 2008, 
który stanowi kwotę  4.104.485,41zł. 

2.W wyniku dokonanych zmian budŜetu i w budŜecie na rok 2008, określonych w  
§ 1 – § 5,  ulega zmianie:  

1) ogólna kwota planowanego deficytu budŜetu na rok 2008 , która wynosi  3.394.898,21 zł  ; 

2) sposób finansowania deficytu budŜetu, który przedstawia się następująco; 

a)   zaciągane kredyty długoterminowe     2.637.123,98 zł 

b)   zaciągane poŜyczki długoterminowe             562.948,94zł 

c)   nadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych                  77.692,87 zł 

d)   wolne środki, jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu 
Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych     117.132,42 zł 
 
 

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 
 

 
§ 3.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

2.Wójt złoŜy sprawozdanie z wykonania uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budŜetu gminy za rok 2008. 
 
 

§4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 
 
 


