Uchwała Nr 31/V/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.
235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze
zm.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada
Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 597.573,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 569.557,- zł;
b) majątkowe o kwotę 28.016,-zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 53 257,-zł z tego:
- bieżące o kwotę 53.257,-zł
3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 167.351.479,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 161.480.363,- zł,
b) majątkowe w kwocie 5.871.116,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.513.899- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 434.818,- zł,
b) majątkowe w kwocie 6.079.081,- zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.969.583,-zł z tego
a) bieżące w kwocie 2.225.018,-zł
b) majątkowe o kwotę 3.744.565,-zł
3. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 174.251.479,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 133.610.834,-zł,
b) majątkowe w kwocie 40.640.645,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 3.
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2015 roku - po zmianach określa
tabela Nr 4 .
§ 4.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

