
PROJEKT 

U C H W A Ł A  Nr  …/…../2020 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2020 

 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2020 Nr 109/XVII/2019 Rady Gminy 

Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 850.740,00 zł oraz zmniejsza 

się dochody budżetu o łączną kwotę 316.131,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy 

ogółem wynosi 56.293.666,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 850.740,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 

87.010,00 zł, tj. do kwoty 56.211.766,00 zł; 

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 229.121,00 zł, tj. do kwoty 81.900,00 zł; 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do 

Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.217.648,71 zł oraz zmniejsza się wydatki 

budżetu o kwotę 1.225.947,80 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 

60.166.433,17 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.265.230,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 

529.737,80, tj. do kwoty 56.165.014,46 zł; 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.952.418,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 

696.210,00 zł, tj. do kwoty 4.001.418,71 zł, 

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

Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok” oraz „Plan wydatków majątkowych”. 

 

3. Zapis § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 

3.872.767,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, 



jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.872.767,17 zł.  

2. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 2.324.324,74 zł przeznacza 

się na rozchody w wysokości 2.324.324,74 zł (spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów – 1.430.000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu pożyczek – 804.400,00 zł).  

3. Przychody budżetu w wysokości 6.197.091,91 zł, rozchody w wysokości 2.324.324,74 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.  

 

4. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu 

w 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.  

 

5. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji podmiotowych zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” 

 

6.  Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji dla podmiotów zaliczanych 

do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 

zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów 

zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2020 r.” 

 

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany w przedsięwzięciach realizowanych 

w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 

zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków na  

przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 


