Uchwała Nr 12/III/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.698.083,- zł z tego:
a)bieżące o kwotę 4.696.712,- zł
b) majątkowe o kwotę 1.371,-zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.414.754,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 5.345.224,-zł
b) majątkowe o kwotę 69.530,- zł
3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 205.258.118,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 204.084.357,-zł
b) majątkowe w kwocie 1.173.761,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.606.065,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 2.593.765,- zł
b) majątkowe o kwotę 12.300,-zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.322.736,-zł z tego:
a) bieżące o kwotę 1.889.441,-zł
b) majątkowe w kwocie 1.433.295,-zł
6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 218.572.266,-zł
z tego:
c) bieżące w kwocie 196.560.456,-zł,
d) majątkowe w kwocie 22.011.810,- 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 w 2018 roku - 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.

