R.ĄDĄ GMINY
ŁAN l ĘTA

UCHWAŁA

Nr Vl28l15

RADY GMINY ŁAN!ĘTA
z dnia 3f marca 2015 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.
Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U, z 2013 r. poz.594, 645 1318; z 2014 r, poz.379 i 1072) oraz ań,
Źll, i,t, Żiz, a,t. 214, ań. 215, ań.217, ań.235, ań. 237, art.239 ustavuy z dnia 27
sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych(tj.Dz.TJ. z2013 r.poz.885, 938, 1646; 2014 r.
poz.379,911, 1 146, t626 i 1887) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:
tym dochodY
§ 1. Zwiększa dochody budzetowe roku 2015 o kwotę 166.000 Ż;w uchwały
oraz
niniejszej
6i"rą"" Ó rwotę 166.Ó00 Ą. zgodnie z tabelą Nr 1 do
zmniÓlsza dochody 2015 roku o kwotę 177,162 złw tym dochody biezące o kwotę
177.162zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z
[udzetu państwa nJa reallzację zadań z zakresu administracji rządowej zleconYch
gminie w wysokości 1.025.546Ą.zgodnie z tabelą Nr 3

§ 2. W ramach ogólnej

wYdatki
§ 3. Zwiększa się wydatki budzetu roku 2015 o kwotę 15.594zł., w tym:

biezące w wysokości - 15.594 zł- zgodnie z tabelą Nr 4,

w tYm: wYdatki
§ 4. Zmniejsza się wydatki budzetu roku 2015 o kwotę 26.756zł.,
biezące w wysokości - 26.756 zł. zgodnie z tabelą Nr 5,
wydatki na finansowanie
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się gminie
w wysokości źadań z zakresJ adhinistiacji rządowej zleconych
1.025.546zł., zgodnie z tabelą Nr 6.

zwtązane z reallzacją zadań z zakresu administracji
iządowej, które'podlegają pzekazaniu do budzetu państwa w kwocie - 15-118 Ż.
zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody

za gospodarowanie odPadami
§ 7. Docho dy związane z wpływami ztytułu opłat
[omunalnymi orazwydatki na gospodarkę odpadami komunalnYmiw roku 2015
stanowią kwotę {66.000 zł. zgodnie z tabeIą Nr 8.

-

2015 po dokonanych zmianach stanowią
§ 8.Dochody budżetu Gminy Łanięta na rok
kwotę -7.266.631ż.
w tym: - dochody biezące -7.266.631zł,

po dokonanych zmianach stanowią
§ 9. Wydatki budzetu Gminy Łanięta na rok 2015
kwotę -7.162.178zł.
w tym :
_

frff,'l; Ł:ńffi--"1'"3J##;

nadwyzkę
§1o. Róznica między dochodami i wydatkami stanowi planowana
Óudżetu roku 2015 w wysokości - 104.453 zł., która zostanie przeznaczona na

spłatę zaciągniętych kredytów i pozyczek

.

§ 1{.Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.
podjęcia i podlega ogłoszeniu.
§ 12. Uchwała wchodziw życie z dniem

