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\łójta Gminy Łanięta z dnia

18 listopada2015 roku w sprawie przedlożenia
autopoprawki do projektu budżetu Gminy Łanięta na 2016 rok.

Wójt Gminy ŁaniętadziałĄąc na podstawię art.230 ust.2 i ar1.238Ustawy z dniaL7
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr I57 poz.l240 zpóźniejszymi
zmianamiprzedl<łada autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Łaniętana2016 rok
§ 1. Autopoprawka dotyczy:
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1. Projektu Uchwały Rady Gminy Łańęta
- § 4. otrzymuje brzmienie" Ustala się wydatki budżetu roku 2016 w łącznej wysokości 7.516.629 ń.,w tym: wydatkibieżące w wysokości-7.378.629 zł. oraz wydatki
majątkowe w wysokości - 138.000 zŁ. Zgodnie z tabelą Nr 3.
Zestawięnie zadań inwestycyjnychzaplanowanych do realizacJi w 2016 roku
przedstawia tabela Nr 4."
- § 9. otrzymuje brzmienie:" W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 67.344 ń.
2) celową narealizacjęzadańwłasnych zzakręsuzarządzaniakryzysowego wwysokości
-18.578 zł. zgodnte ztabeląNr 7"
2. Tńela nr 1. ,,Dochody Gminy Łańęta na rok 2016" otrzymuje brzmienie zgodnie
zzaŁącznikiem.
3. V/ tabeli nr 3. ,,Wydatki Gminy Łańętana rok ż0|6" poprawiono:
- w dziale 600 w ko1.4,5,6 i 8 z kwoty ń. 142.000 na kwotę zł. 94.000
- w tozdz.60016 w ko1.4,5,6 i 8 z kwoty ń. 142.000 na kwotę zł.94.000
- w dziale 925 w ko1.4,13 i 14 z kwoty ń.90.000 na kwotę zł. 138.000
-wrozdz.92502w ko1.4,13 i14zkwoty zł.90.000 nakwotę zł. 138.000.
4. W tabeli nr 4. ,,Wydatki inwesĘcyjne roku 2016" poprawiono w ko1.5,6 i7 z k,woty zł.
90.000 na kwotę zł. 138.000.
5. W tabeli nr 7. "Wykazrezerw utworzonych w wydatkach budżetu gminy na rok 2016"
poprawiono kwotę Tęzerw na wydatki bieżące -związane z zarządzaniem kryzysowym
z kwoty zł. 18.818 na kwotę zł. 18.578 oraz kwotę rezerry ogólnej budżetu zkwoty zł.
67.I04 na kwotę zł.67.344
6. Objaśnień do projektu budzetu Gminy Łartiętana rok 2016
- poprawiono kwotę wydatków bieżących z kwo§ zł.7.426.629 nakwotę zł.
7.378.629 orazwydatków majątkolvych z kwo§ zł. 90.000 na kwotę zł. 138.000
- w tabeli ,,Wydatki" poprawiono kwotę wydatków bieżących i wydatków majątkowych
- poprawiono kwotę wydatków nabieżąceutrzymanie dróg gminnych z kwoty ń.142.000
na kwotę zł.94.000
- poprawiono kwotę Tezerry ogólnej budZetu z kwoty zŁ. 67.I04 na kwotę zł. 67.344 oruz
kwotę rezerwy celowej z kwoty zł. 18.818 na kwotę zł. 18.578
- poprawiono kwotę zaplanowanych wydatków majątko!\rych związartychzzakończęńęm
II etapu Rewaloryzacji parku zabytkowego w Łaniętachz kwoty zł.90.000 nakwotę zł.
:

138.000

§2. Zaruądzenie wchodziw życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓ]T G

ŁAN l ĘT

łngłStaniaław {

,aaieaak

