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2015 rok.

Na Podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z2013 r. poz. 594,6451318; z2014 r, poz.379 i 1072) oraŻ art.
211, art. 212, ań, 214, art, 215, ań. 217, ań.235, ań. 237, arL 239 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Ę.Dr.lJ.z2013r.poz.885,938, rcąe; 2014r.
Poz. 379,9II, 1146, 1626 i 1887; 2015 r. poz.238 i 532) Rada Gminy Łanięta uchwala,
co następuje:

§ 1. Zwiększa dochody budżetowe roku 2015 o kwotę 79.0o0,oo Ą; w tym dochody

bieżące o kwotę 33.000,00 zł. a dochody majątkowe o kwotę 46.000,00
tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały

ż. zgodnie

z

§ 2. W

ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z
budzetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowe| zlecońych
gminie w wysokości 1.245.401,16Ą. zgodnie z tabelą Nr 2
§ 3. Zwiększa się wydatki budzetu roku2015 o kwotę 202.690,02zł.,w tym: wydatki
bieżące w wysokości - 202.690,02 zł. zgodnie z tabelą Nr 3.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budzetu roku 20,15 o kwotę 31.4o8,ooil.,w tym: wydatki
biezące w wysokości - 11.800,00 zł. a wydatki majątkowe w wysokości ig,eog,oozł.
zgodnie z tabelą Nr 4.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych
przedstawia tabela Nr 5.

do

realizacji

w

2015

roku

§ 5. W ramach ogolnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie
zadan z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.245.401,16zł., zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6. Wydatki budzetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora
finansow publicznych w podziale na
:

1) dotacje podmiotowe do Samorządowej lnstytucji Kultury w wysokości

336.100 zł.
2) dotacje celowe w wysokości - 3.200zł.

zgodnie zzałącznikiem Nr

7. Ustala się przychody

1.

budzetu w łącznej wysokości 356.641,02 zł. oraz rozchody
budzetu w łącznej wysokości - 368.812,0O zł. zgodnie z tabelą Nr 7.

§

§ 8,Dochody budzetu Gminy Łanięta na rok 2015 po dokonanych zmianach stanowią
kwotę -7.667.025,16ż.
w tym: - dochody biezące -7.621.025,16zł.
- dochody majątkowe - 46.000,00zł.

§ 9. Wydatki budzetu Gminy Łanięta na rok 2015 po dokonanych zmianach stanowią
kwotę - 7.654.85 4,18zł.
w tym: - wydatki biezące -7.570.704,18ż.
- wydatki majątkowe - 84.150,00zł.

§10. Róznica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyzkę
budzetu roku 2015 w wysokości - 12.170,98zł,, która zostanie przeznaczona na
spłatę zaciągniętych kredytów i pozyczek

§ 11. Wykonanie budzetu powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia i podlega
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