RADA GMINY
ŁAN l ĘTA

UGHWAŁA NR Vlll/47l{5
RADY GM|NY ŁANIĘTA

w sprawie

,,n,"1"iifo'.]o!i1",jttilliTł,[ta

na 2015 rok.

[!a podstawie ań. 18 ust,2 pkt,4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gnrinnym (tj, Dz. U,z2013 r. poz.594,645, 1318;z2014r,poz"379i1072;z2015r.
poz, 1a45) oraz arź. 211, art.212, arl.214, art.215, ań,217, art.235, ań. 237, arl,
239 tlstawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tj.Dz.IJ.zZaB r.paz.
885,938, 1646; 2014r.poz.379,9II,1146,16ż6 i 1887; 2015 r.poz.238,532i1045)
Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa dochody budzetowe roku 2015 o kwotę 43.000,00 zł; w tym dochody
rnajątkowe o kwotę 23.000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zrnnejsza ciochody budzetowe roku 2015 o kwotę 27.369,00 zł; w tyrn dochody
majątkowe o kwotę 23"000,00 zł. zgodnie z tabe!ą Nr 2do niniejszej uchwaĘ

§ 3. W

narTrach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia

się

plarrowaną dotae.!ę z
budźetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie w wysokości 1.270.845,16zł, zgodnie z tabelą Nr 3
§ 4" Zwlęt<sza się wydatk! budzetu roku 2015 o kwotę 121.9g1,00zł., w tym; wydatki
biezące w wysokości - 121.90t,00 zł. zgodnie z tabetą Nn 4,
§ §. Znlniejsza się wydatki budżetu roku 2015 o kwotę 106"270,00zł., w tym: wydatki
bieząee w wysokości - 52.970,00zł. a wydatki majątkowe o kwotę 53.300,0CI zł.
zgodrrie z tabelą Nr 5"

Zestawienle zadań inwestycyjnych zaplanowanych
przedstawia tabela Nr 6-

do realizacji w Łaffi

noku

§ 6" W namaeh ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie
zadań z zalsresi,l adnninistracji rządowej zleconych gminie w wysokości {,ż7S"E45,16zł", zgodnie z tabelą Nr 7

§ 7" Doehody htldzetu Gminy Łanięta na rok 2015 po dokonanych zrnianaeh
stanogią kwotę * 7.E4S.S5S,l6zł"
tv tyrn: - dochody beeżące * 7"700"85E,'|6zł- doehor$"y nraiątkowe - Ą44-7ga,O0zł"

§ 8, Wydatki budzetu Gminy Łanięta na rok 2015 po dokonanych znnianach stanowią
kwotę - 7,833.387,X8Ą.
w tyrn: - wydatki biezące - 7.700"537,18"ź"
- wydatki majątkowe - 132.850,00zł.

§ 9. Róznica między dochodami iwydatkarni stanowi planowana nadwyzkę budzetu
roku 2015 w wysokości 12"170,98zł., która zostanie przeznaczona na spłatę
zaciągniętych kredytów i pozyezek

-

§

f

0.Wykonanie budzetu powierza się Wójtowi Grniny.

§ 11. l-Jchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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