
                                                                                   PROJEKT

U C H W A Ł A   Nr  …/XXXVIII/2010

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 30 marca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 poz. 1241) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia
Wola z dnia 29 grudnia 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr 1/XXXVII/2010  z dnia 23 lutego 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1 . Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 188.212,00 zł. Plan dochodów budżetu  Gminy
ogółem wynosi 26.565.051,00 zł, w tym:

1)  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 188.212,00 zł, tj. do kwoty 22.165.203,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
1/XXXVII/2010 pn. „Dochody” na 2010 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 188.212,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy
ogółem wynosi 30.610.945,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 198.212,00 zł, tj. do kwoty 18.540.191,00 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 12.070.754,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
1/XXXVII/2010 pn. „Wydatki” na 2010 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
1/XXXVII/2010pn. „Wydatki bieżące” na 2010 rok.



4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
1/XXXVII/2010 pn. „Wydatki majątkowe” na 2010 rok.

5. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami” w 2010 r.

6. Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ustalony w Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady
gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz załącznik nr 9 do uchwały stanowiący zestawienie
przychodów i wydatków na 2010 r.

 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok
nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 1/XXXVII/2010 pn. „Wydatki na zadania
inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”.

8.  Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków
europejskich pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z
Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Nr
1/XXXVII/2010  pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


