
Projekt 
 

 U C H  W A Ł A   Nr ……/XIII/2007 
RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 
 
 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok 

 

 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.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)         

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 103.391,00 zł oraz zmniejsza się 

plan dochodów budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 877.771,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

Uchwały.  

Dochody po zmianie wynoszą –  19.456.132,00 zł.  

 
§ 2 

 
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 191.127,00 zł oraz zmniejsza się 

plan wydatków budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 923.957,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 

Uchwały.  

Wydatki po zmianie wynoszą –  19.756.788,00 zł. 

 

§ 3 
 

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 

3 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Nr 68/XII/2007. 

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2007 r. o kwotę 795.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do 

Uchwały zmieniającym załącznik nr 3a do Uchwały Nr 68/XII/2007. 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 963.730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3b do 

Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3b do Uchwały Nr 68/XII/2007. 

 

§ 4 

Zmniejsza się przychody budżetu gminy w 2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903 o kwotę 

4.392,00 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu gminy w 2007 r. z tytułu spłaty pożyczek 



otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej § 963 o kwotę 45.942,00 zł. 

Zapis § 4 Uchwały Nr 68/XII/2007 otrzymuje brzmienie: 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300.656,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 

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

tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

2.   Przychody budżetu w wysokości 1.391.166,00 zł, rozchody w wysokości 1.090.510,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 4. 

 

§ 5 

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 30.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 5, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Nr 68/XII/2007.  

 

§ 6 

 

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z 

jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 r. 

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


