
U C H W A Ł A   Nr  ………./2010 - PROJEKT 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 29 czerwca 2010 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2010 

 

 

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 

236 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)  

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 wprowadza się następujące zmiany: 

1 . Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 84.526,57 zł oraz zmniejsza się dochody 

budżetu o łączną kwotę 1.558.697,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 

23.923.643,57 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84.526,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 

210.000,00 zł, tj. do kwoty 22.168.924,57 zł. 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.348.697,00 zł, tj. do kwoty 1.754.719,00 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Dochody” na 2010 rok 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 253.449,09 zł oraz zmniejsza się wydatki 

budżetu o łączną kwotę 2.027.619,52 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 

27.464.434,57 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141.449,09 zł i zmniejsza się o kwotę 279.916,52 zł, 

tj. do kwoty 18.979.015,57 zł. 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 112.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 

1.747.703,00 zł, tj. do kwoty 8.485.419,00 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 

Budżetowej 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 2a do Uchwały Budżetowej pn. 

„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 2b do Uchwały Budżetowej pn. 

„Wydatki majątkowe” na 2010 rok. 

5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu w 2010 r.  z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku 

krajowym o kwotę 300.000,00 zł: 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.540.791,00 

zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

a) kredytów w kwocie  3.200.000,00 zł, 

b) pożyczek w kwocie     300.000,00 zł, 

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  40.791,00 zł. 

 2. Przychody budżetu w wysokości 752.072,00 zł (tj. wolne środki – 722.072,00 zł, spłaty 

pożyczek udzielonych – 30.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości  752.072,00 zł 

(tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 378.572,00 zł, spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – 343.500,00 zł, udzielone pożyczki – 

30.000,00 zł). 

3. Przychody budżetu w wysokości 4.292.863,00 zł, rozchody w wysokości 752.072,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”. 

6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji podmiotowych dla Domu Kultury w 

Żabiej Woli, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do 

Uchwały Budżetowej  pn. Dotacje podmiotowe w 2010 r. 

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok 

nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej 

uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania 

inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”. 

8. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-

2013, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały 

Budżetowej  pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013”. 

9. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków 

europejskich pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z 

Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. 

„Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”. 

10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 

zaciąganych na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł. 

 



 

§ 2 

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata 

następne. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


