
U C H W A Ł A   Nr …/XXXI/2017 - projekt 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 19 grudnia 2017 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2017 

 

 

 

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

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 20 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 282.070,00 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 

305.115,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 44.520.776,14 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 282.070,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 300.115,00 zł, 

tj. do kwoty 42.155.359,14 zł; 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 2.365.417,00 zł; 

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

Budżetowej pn. „Dochody na 2017 rok”. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 549.242,60 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 

572.287,60 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.202.364,34 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 549.242,60 zł oraz zmniejsza się o kwotę 387.287,60 zł, 

tj. do kwoty 38.273.591,34 zł; 

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 185.000,00 zł.  tj. do kwoty 11.928.773,00 zł. 

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

Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 rok”  oraz „Plan wydatków majątkowych”. 

 

3. § 7 ust. 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:   

1. Ustala się dochody w kwocie 133.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w 

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

4. § 7 ust. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:   

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

kwocie 1.260.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.360.000,00 zł na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

5. Zmiany w planie budżetu obejmują zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 

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 2017 r. 



 

6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany 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. 


