
U C H W A Ł A   Nr …/…/2015 - projekt 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2015 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, 

art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 

1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190,  1358 

i 1513)  

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia 

Wola z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 42.305,00 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 

44.102,90 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 36.373.388,41 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.305,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.201,90 zł, tj. 

do kwoty 32.587.688,58 zł; 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 23.901,00 zł, tj. do kwoty 3.785.699,83 zł; 

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

Budżetowej pn. „Dochody” na 2015 rok. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 220.102,58 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o 

łączną kwotę 221.900,48 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 39.552.743,47 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 215.102,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 125.907,48 zł, 

tj. do kwoty 26.681.852,64 zł; 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 95.993,00 zł, tj. 

do kwoty 12.870.890,83 zł; 

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

Budżetowej pn. „Wydatki” na 2015 rok  oraz „Plan wydatków majątkowych”. 

 

3. § 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:   

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, 

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  2.373.960,00 zł, 

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 

kwocie 1.200.000,00 zł”. 

 



4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmianę planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli  

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

Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015 r. 

 

5. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmianę planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do 

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym 

załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

                     Roman Olczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


