
                        UCHWAŁA NR XXXIII/218/17 

 RADY GMINY KODRĄB 

 z dnia 27 października 2017 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia    

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 

212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 

ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U.     

z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, 

poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwala się, co następuje:  

 

          § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 165.856,30 zł zgodnie z załącznikiem  

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

          § 2. Zwiększa się wydatki  budżetowe o kwotę 517.263,05  zł   i zmniejsza się wydatki 

budżetowe  o kwotę  351.406,75 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

          § 3. Plan po zmianach wydatków na Fundusz Sołecki na 2017 r. przedstawia załącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

          § 4. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

          § 5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

           

          §  6. Zmiany w planie dotacji na 2017 rok: dla jednostek sektora finansów publicznych 

w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe oraz dla jednostek z poza sektora 

finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.  

 

          §  7.  Budżet gminy po zmianie wynosi :     

           

     dochody                          18.026.065,84 zł 

                                      w tym: 

                                      dochody bieżące            17.596.331,06 zł 

                                      dochody majątkowe           429.734,78 zł 

 

                                      wydatki                          19.841.842,97 zł 

                                      w tym: 

                                      wydatki bieżące              17.460.842,97 zł 

                                      wydatki majątkowe         2.381.000,00 zł 

 

           § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb. 

      

           § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


