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  UCHWAŁA  NR  XIX/133/2016 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia  28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok. 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r.  poz. 885, z późn.zm), 

 Rada Gminy w  Sobolewie uchwala, co następuje : 

  

 Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2016 rok, a mianowicie: 

  

§ 1 

 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew – zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do  niniejszej uchwały. 

   1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę    373 775,00 zł 

   2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę    680 625,00 zł. 

 2. Plan dochodów budżetu na 2016 r. po zmianach  wynosi   28 453 991,00 zł, z tego: 

   a) dochody bieżące        28 446 941,00 zł 

   b) dochody majątkowe            7 050,00 zł. 

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków  budżetu Gminy Sobolew  - zgodnie z załącznikiem 

    Nr 2  do  niniejszej uchwały 

   1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę    974 111,00 zł 

   2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę    557 433,00 zł 

4. Plan wydatków budżetu na 2016 r.  po zmianach  wynosi    28 710 751,00 zł, z tego: 

   a) wydatki bieżące         25 193 906,55 zł 

   b) wydatki majątkowe     3 516 844,45 zł 

 

        § 2 

1. W wyniku powyższych zmian tworzy się deficyt budżetowy  w wysokości  256 760,00 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 
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2.  Ustala się przychody budżetu w kwocie   1 108 860,00 zł; 

    z tytułów  wolnych środków w kwocie   1 108 860,00 zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie   852 100,00 zł z następujących tytułów: 

      a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie   462 351,00 zł 

      b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie   389 749,00 zł 

    zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty   1 965 318,00 zł. 

  § 4 

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu do kwoty    1 965 318,00 zł. 

 § 5 

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych Gminy Sobolew zgodnie z załącznikiem nr 4 

do niniejszej uchwały. 

    § 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

 

    § 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Karol Marcinkowski 


