Uchwała Nr 454/XXXII/2017
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.
235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1 870 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 696.036,- zł z tego:
bieżące o kwotę 696.036,- zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 30.000,-zł z tego:
bieżące w kwocie 30.000,-zł
3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 184.324.119,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 178.924.119,-zł
b) majątkowe w kwocie 5.400.000,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.577.550,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 1.027.250,- zł,
b) majątkowe w kwocie 550.300,- zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 911.514,-zł z tego:
a) bieżące w kwocie 537.250,-zł
b) majątkowe w kwocie 374.264,-zł
6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 180.024.794,-zł
z tego:
c) bieżące w kwocie 162.248.644,-zł,
d) majątkowe w kwocie 17.776.150,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.
§ 2.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.
§ 3.
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.
§ 4.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek
budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

§ 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.

