UCHWAŁA NR XXIX/189/14
RADY GMINY PĘCŁAW
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2014 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 , poz.885 z późn. zm.)
Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:
§ 1.1 Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 45.286,00 zł z tego:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 79.932,00 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 34.646,00 zł
do kwoty 10.356.972,94 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 45.286,00 zł z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 79.932,00 zł ,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 34.646,00 zł
do kwoty 10.108.346,19 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 10.356.972,94 zł, z tego:
- dochody bieżące 8.249.316,94 zł
- dochody majątkowe 2.107.656,00 zł.
2. Wydatki ogółem 10.108.346,19 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 7.695.967,19 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych 5.249. 013,19zł
wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.048.185,97 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.200.827,22 zł
b) dotacje na zadania bieżące 466.551,00 zł,
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700.403,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu gminy 280.000,00 zł
2) wydatki majątkowe 2.412.379,00 zł, w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2.412.379,00
zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
i 3 kwota 1.938.567,00 zł.
3. Przychody 3.030.000,00 zł
4. Rozchody 3.278.626,75 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
urzędu gminy.

Przewodniczący Rady
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