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UGHWAŁA NR xl/68/{5
RADY GMINY ŁAN!ĘTA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łanięta na 2015 rok.
Na podstawie art. 1B ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t1. Dz. U, z
2015 r. poz.15'15) oraz ań. 211, art, 212, ań. 214, ań. 215, art, 217 , art,235, art. 237 , art" 239 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; 2014 r. poz.
379, 911, 1146, 1626 i 1877;z ?015r.poz.238,532,1045,1117,1130,1189,1
190,1269,1358,1513,1830,
1854 i 1890) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1, Zwiększa się wydatki budzetu roku 2015 o kwotę 123.888,00 zł.,w tym: wydatki
biezące w wysokości - 123.888,00 zł. zgodnie z tabeIą Nr 1.

§ 2. W

ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z
budzetu państwa na realizaĄę zadan z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie w wysokości 1.463.741,69zł. zgodnie z tabeIą Nr 2.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budzetu roku 2015 o kwotę 123.888,00zł., w tym: wydatki
biezące w wysokości - 123.888,00 zł. zgodnie z tabe!ą Nr 3.

4, W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości -

§

1.463.V41,69 zł., zEodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Wydatki budzetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji dla jednostek sektora
finansów publicznych w podziale na

1) dotacje podmiotowe

:

do Samorządowej lnstytucji Kultury w wysokości -

336.100,00 zł.
2) dotac.ie celowe w wysokości- 19.570,00zł"
zgodrlie zzałącznikiem Nr 1.

§ 6.

Dochody budzetu Grrliny Łanięta na rok 2015 po dokonanych zmianach
- 8.149.177,83 zł.
w tyrn: - dochody biezące - 8.004,477,83. zł.
- dochody majątkowe - 144..VOa,O0zł.

stanowią kwotę

§ 7. Wydatki bt*dzetu Gminy Łanlęta na rok 2a15 po dokonanych zmianach stanowią
kwotę - 8.137.006,85 zł.
w tym: - wydatki hiezące - E,004.{56,85 zł.
- wydatki majątkowe - 132.850,00 zł,
§ 8. Róznica między dochodanli iwydatkami stanowi planowana nadwyżkę budzetu
roku 2015 w wysokośei-'§2.17g,98zł., która zostanie przeznaczana na spłatę
zaciągniętych kredytow i pozyczek
.

§ 9" Wykonanie budzetu powierza się Wójtowi Gminy"

§ 10, Uchwała wchodzi w życie z dnienn podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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