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U C H W A Ł A   Nr VI/48/2015 

 

Rady  Gminy Pacyna  z dnia 21.09.2015r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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,  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 2015 rok Nr III/21/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 

30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 85.074,55 zł.  

 Plan dochodów budżetu  Gminy ogółem wynosi 9.648.384,75 zł. 

 

1) dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 82.509,55 zł.  

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 9.442.413,75 zł. 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.565,00 zł.  

         Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 205.971,00 zł. 

 

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

Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 115.074,55 zł oraz zmniejsza o kwotę     

30.000,00 zł.  

Plan wydatków budżetu  Gminy ogółem wynosi 9.638.134,90 zł. 

 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111.327,28 zł, oraz zmniejsza o kwotę               

30.000,00 zł. 

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 9.117.709,11 zł. 
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2)  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.747,27 zł. 

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą  520.425,79 zł. 

 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok. 

 

3. Zmiana wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych 

i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały 

powodują zmianę załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2015r. 

 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


