UCHWAŁA NR XX/134/2016
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
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) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.
235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1) uchwala się:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2016 Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 28 stycznia 2016 roku wprowadza zmiany polegające na :
1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę
z tego:
a) dochodów bieżących o kwotę
b) dochodów majątkowych o kwotę

55 350,00 zł
0,00 zł
55 350,00 zł

2) Zmianie Tabeli nr 1 do uchwały „Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na
2016 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę
z tego:
a) wydatków bieżących o kwotę
b) wydatków majątkowych o kwotę

55 350,00 zł
0,00 zł
55 350,00 zł

4) Zmianie Tabeli nr 2 do uchwały „ Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na
2016 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5) Zmianie Tabeli Nr 3 do uchwały „Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2016
roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6) Zmianie Załącznika Nr 1 do uchwały „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
1) Plan dochodów w łącznej kwocie
z tego ;
a) dochody bieżące w kwocie
b) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie
z tego ;
a) wydatki bieżące w kwocie
b) wydatki majątkowe w kwocie
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

38 866 390,48 zł
38 507 060,48 zł
359 330,00 zł
39 021 390,48 zł
36 486 446,79 zł
2 534 943,69 zł

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938,1646,
z 2014 r. poz. 379, 911, 1626 , z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854,
1890, 2150.

