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

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 31 października 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 (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze 

zm.) 

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 241.525,66 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 

47.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 43.462.177,14 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181.525,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł, tj. 

do kwoty 41.861.760,14 zł; 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 1.600.417,00 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 1.009.512,55 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 

814.986,89 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.543.765,34 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 999.512,55 zł oraz zmniejsza się o kwotę 808.384,89 zł, 

tj. do kwoty 38.349.992,34 zł; 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.602,00 zł.  

tj. do kwoty 12.193.773,00 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. Zmiany w planie budżetu obejmują zmiany planu dochodów i 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. 

 

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

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały 

Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r. 

 

5. 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 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. 


