UCHWAŁA NrX/58/2015
Rady Gminy Gózd
z dnia 14 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym /tekst jednolity; Dz. U. z 2015, poz.1515/, art. 212, art. 217, art. 233 ust.3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2013r,
poz.885 z późn.zm.)
Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1
Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 71.662zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 328,338zł
i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§3.

W wyniku zmian wprowadzonych
otrzymuje brzmienie:
Ustala się:
1.

2.

w§ 1 i §2 niniejszej uchwały

Dochody budżetu w łącznej kwocie
z tego:
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
Wydatki budżetu w łącznej kwocie
z tego:
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

§ 1 uchwały budżetowej na rok 2015

28.426.727,92zł
25.943,372,92zł
2.483.355,00zł
30.227.227,92zł
24.458.049,92zł
5.769.178,00zł

Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 400.000zł i wynosi 1.800.500zł
§4.

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 400.000zł w tym :
w § 950- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o

400.000,00zł

kwotę

2. §2 uchwały budżetowej na rok 2015 otrzymuje brzmienie
„Ustala się:
1.Przychody budżetu w łącznej w kwocie
z następujących tytułów;

2.908.795zł

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie

1.220.000zł,
1.616.795zł,

b) wolnych środków w kwocie

72.000zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie

1.108.295zł,

przeznaczonych na ;
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie

326.860,00zł,

b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie

781.435,00zł.

w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie

343.546zł.

§5.

1.
2.

Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki
majątkowe w 2015 r", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr1 do uchwały budżetowej „Dotacje
udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały

§6.

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

