
                                                      UCHWAŁA  XXIX/239/2014

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia  10 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2014 rok.

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

z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379)  Rada Gminy 

w  Sobolewie uchwala, co następuje :

            Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2014 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  244 489,00 zł

   2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę    112 451,00 zł

2. Plan dochodów budżetu na 2014 r. po zmianach   wynosi  23 543 953,52 zł, z tego:

   a) dochody bieżące        22 393 614,52 zł

   b) dochody majątkowe    1 150 339,00 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     787 140,00 zł

   2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę      20 000,00 zł

4. Plan wydatków budżetu na 2014 r. ogółem po zmianach  wynosi  25 904 986,52 zł, z tego:

   a) wydatki bieżące         19 635 146,52 zł

   b) wydatki majątkowe     6 269 840,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie  przychodów i rozchodów  budżetu Gminy Sobolew – zgodnie z 

załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  1) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę   635 102,00 zł z tytułu wolnych środków  za 2013 rok.

    a) ustala się przychody budżetu po zmianach  w kwocie  3 964 201,00 zł

    b) rozchody budżetu pozostają bez zmian, to jest  w kwocie  1 603 168,00 zł

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy po zmianach w kwocie  2 361 033,00 zł, który zostanie pokryty z
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  pożyczki w kwocie  2 361 033,00 zł.

§ 3

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

do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 5
            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 
Leszek Dariusz Urawski 
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