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

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 19 sierpnia 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. 235, art. 236, art. 259 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 dochody budżetu o łączną kwotę 337.707,51 zł oraz zmniejsza się dochody 

budżetu o łączną kwotę 6.217,99 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 

23.767.395,89 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 317.447,51 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.217,99 zł, 

tj. do kwoty  22.072.467,16 zł. 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20.260,00 zł, tj. do kwoty 1.694.928,73 zł. 

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

Budżetowej pn. „Dochody” na 2011 rok. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 392.729,74 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu 

o łączną kwotę 61.240,22 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.626.151,89 zł, w 

tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 331.229,74 zł oraz zmniejsza się o kwotę 61.240,22 zł, 

tj. do kwoty 20.238.268,16 zł. 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 61.500,00 zł, tj. do kwoty 7.387.883,73 zł. 

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

Budżetowej pn. „Wydatki” na 2011 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 2011 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 2011 rok. 

 

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie 

z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. 

„Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku”. 

 

 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


