
U C H  W A Ł A   Nr …/2008  - projekt 
RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia … października 2008 r. 

 
 
 
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 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 2008 o kwotę 411.702,00 zł oraz zmniejsza się plan 

dochodów budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 230.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.  

Zmienia się załącznik dotyczący planu dochodów zadań zleconych stanowiący załącznik nr 1a Uchwały. 

Dochody po zmianie wynoszą –  19.707.756,00 zł.  

Dochody zadań zleconych wynoszą – 2.021.738,00 zł. 
 

§ 2 
 

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 527.069,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków 

budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 345.367,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 

Zmienia się załącznik dotyczący planu wydatków zadań zleconych stanowiący załącznik nr 2a Uchwały. 

Wydatki po zmianie wynoszą –  21.907.756,00 zł. 

Wydatki zadań zleconych wynoszą – 2.021.738,00 zł. 
 

§ 3 
 

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34/XIX/2008. 

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2008 r. o kwotę 313.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do 

Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 i 3a do Uchwały Nr 34/XIX/2008. 

 

§ 4 

 

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla: 

1. gminnych instytucji kultury o kwotę 10.000,00 zł 

2.  działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli o kwotę 80.000,00 zł   

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 34/XIX/2008. 

 

§ 5 

 

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

wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 r. 

 
§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


