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U C H W A Ł A   Nr  XXXVII/205/2014 

 

Rady  Gminy Pacyna  z dnia 29.09.2014r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami),  art. 211, art. 212,             

art. 221, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity 

Dz. U.  z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2014 rok Nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy 

Pacyna z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 166 649,14 zł oraz zmniejsza o kwotę                   

118 136,59 zł. Plan dochodów budżetu  Gminy ogółem wynosi 9 867 525,79 zł. 

 

 1)  dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 71 649,14  zł oraz zmniejsza o kwotę                      

561,59 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 9 305 528,74 zł; 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 95 000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 

117 575,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 561 997,05 zł; 

 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do 

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 546 065,81 zł oraz zmniejsza o kwotę     

497 553,26 zł. Plan wydatków budżetu  Gminy ogółem wynosi 10 654 067,11 zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 316 791,20 zł, oraz zmniejsza o kwotę 

76 713,59 zł tj. do kwoty 9 058 100,58 zł; 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 229 274,61 zł oraz zmniejsza o kwotę 

420 839,67 zł wydatki majątkowe po zmianie wynoszą  1  595 966,53 zł; 
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zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do 

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok. 

 

3.Zwiększa się plan wydatków bieżących o  kwotę 316 791,20 zł oraz zmniejsza o kwotę 

76 713,59 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 9 058 100,58 zł zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 2a do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2014 rok. 

 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 229 274,61 zł oraz zmniejsza o kwotę 

420 839,67 zł Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 1 595 966,53 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 2b do uchwały 

budżetowej pn Wydatki majątkowe na 2014 rok. 

 

5.Zmiana obejmuje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami  

o kwotę 5 487,34 zł oraz zmniejszenie o kwotę 561,59 zł. Plan po zmianie wynosi               

1.518 884,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4  do niniejszego zarządzenia, co zmienia 

załącznik numer 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 

 

6. Zmiana wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów 

zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według załącznika nr 6 do 

niniejszej uchwały powodują zmianę załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2014r. 

 

7. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014r., 

co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2014r., według załącznika nr 6 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


