
U C H W A Ł A   Nr …/V/2011   - projekt 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 25 stycznia 2011 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2011 

 

 

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. 217,  art. 236 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z 

dnia 28 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.800.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy 

ogółem wynosi 27.157.733,73 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 19.770.733,00 zł. 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  1.600.000,00 zł, tj. do kwoty 7.387.000,73 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Wydatki” na 2010 rok. 

2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. 

„Wydatki bieżące” na 2010 rok. 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. 

„Wydatki majątkowe” na 2010 rok. 

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy w 2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku 

krajowym o kwotę 1.800.000,00 zł:   

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.682.662,00 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

a)  zaciągniętych pożyczek  w kwocie 1.920.000,00 zł, 

b)  zaciągniętych kredytów w kwocie  1.300.000,00 zł, 

c)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 462.662,00 

zł. 



2.  Przychody budżetu w wysokości 1.004.572,00 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów – 

1.004.572,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.004.572,00 zł (spłata wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 578.572,00 zł, spłata wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości - 426.000,00 zł). 

3.  Przychody budżetu w wysokości 4.687.234,00 zł, rozchody w wysokości 1.004.572,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


