
U C H  W A Ł A   Nr …/2009 - projekt  
RADY GMINY ŻABIA WOLA 
z dnia 12 sierpnia 2009 roku 

 
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 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 2009 o kwotę 78.931,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów 

budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 357.618,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.  

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

Dochody po zmianie wynoszą –  22.434.146,16 zł.  

Dochody zadań zleconych wynoszą – 1.952.307,00 zł. 

§ 2 
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 1.776.433,00 zł oraz zmniejsza się plan 

wydatków budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 3.381.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 

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

Wydatki po zmianie wynoszą –  24.164.146,16 zł. 

Wydatki zadań zleconych wynoszą – 1.952.307,00 zł. 

§ 3 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 

do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały Nr 7/XXVII/2009. 

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2009 r. o kwotę 1.838.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały, 

zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały Nr 27/XXXI/2009. 

§ 4 

Zmniejsza się plan przychodów budżetu w 2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (§ 952) o 

kwotę 1.326.262,00 zł. 

Zapis § 4 uchwały nr 27/XXXI/2009 Rady Gminy Żabia Wola otrzymuje brzmienie: 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.730.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 

zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.556.331,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 173.669,00 zł. 

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się wolne środki, jako nadwyżkę środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w kwocie 533.572,00 zł. 

3. Przychody budżetu w wysokości 2.263.572,00 zł, rozchody w wysokości 533.572,00 zł - zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały Nr 27/XXXI/2009. 

§ 5 

Zwiększa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 

do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały Nr 56/XXIV/2008.  

§ 6 

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

wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 r. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


