


Uchwała Nr 39/X/2015 

       Rady Gminy Załuski 

  z dnia 25 marca 2015 roku 

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.      

z 2013 r, poz. 594 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm. ),  Rada Gminy 

Załuski uchwala, co następuje:  

§ 1 
 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy: 

             -   zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 923.488,92 zł, 

       -   zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 571.500 zł, 

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

      2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 18.029.045,70 zł,  w tym: 

 1) dochody bieżące w kwocie:  16.326.235,28 zł, 

 2) dochody majątkowe w kwocie :  1.702.810,42 zł. 

§ 2 

 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy: 

       -    zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.827.947,55 zł, 

       -   zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 713.376,15 zł, 

   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

      2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 17.435.418,06 zł,  w tym: 

 1) wydatki bieżące w kwocie:  16.670.175,66 zł, 

 2) wydatki majątkowe w kwocie : 765.242,40 zł. 
 

 § 3 

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE  w kwocie 1.656.210,12 zł) spłaca się pożyczki otrzymane 

w roku 2014 na sfinansowanie zadań  realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  w 

kwocie 1.656.210,12 zł. 

2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.062.582,48 zł, stanowiący różnicę między dochodami pomniejszonymi 

o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z  

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,   wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek  z lat ubiegłych w kwocie  1.062.582,48 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 392.000 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody  

w wysokości 392.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 230.000 

zł , pożyczek w wysokości 162.000  zł). 

3. Przychody budżetu w wysokości 1.454.582,48 zł, rozchody w wysokości 2.048.210,12 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i 

innych zleconych odrębnymi ustawami. 

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi 

ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

                                                               

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i 

innych zleconych odrębnymi ustawami. 



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi 

ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.                                                

                                                                       § 5 

 

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte 

Wieloletnią Prognozą Finansową. 

Wydatki na  zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych 

zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

                                                                       § 6 

 

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych. 

Dotacje podmiotowe po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7  do niniejszej uchwały. 

                                                                       § 7 

 

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych 

zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

   § 8 

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach  związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 

gminach. 

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie po dokonanych zmianach określa 

załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.                                                                    

                                                                        § 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 10 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu. 

 

                                                                       
 

 

                           Przewodniczący Rady Gminy 

                               Edward Aleksandrowski 

 

 

 


