U C H W A Ł A Nr XI/73/2016
Rady Gminy Pacyna z dnia 22.04.2016r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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. 217 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 2016 rok Nr IX/61/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia
30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 515.884,96 zł oraz zmniejsza o kwotę
90.000,00 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 10.828.697,96 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 170.384,96 zł.
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 10.223.197,96 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 345.500,00 zł oraz zmniejsza o kwotę
90.000,00 zł.
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 605.500,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

2.
a) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 425.884,96 zł tytułem wolnych środków
budżetowych za 2015 rok.
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b) Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 225.884,96 zł.
Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetowe w postaci wolnych środków w kwocie
225.884,96 zł.
c) Przychody budżetu wynoszą 425.884,96 zł, a rozchody 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2016r.”
4. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016r., co
zmienia załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2016r., według załącznika nr 3 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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