Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713 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
(tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 953.931,-zł z tego:
bieżące o kwotę 953.931,-zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.970.569,-zł z tego:
a) bieżące o kwotę 1.958.989,-zł
b) majątkowe w kwocie 11.580,-zł
3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 303.950.296,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 266.505.615,-zł
b) majątkowe w kwocie 37.444.681,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.763.624,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 1.493.624,-zł
b) majątkowe o kwotę 1.270.000,-zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.780.262,-zł z tego:
a) bieżące o kwotę 2.275.065,-zł
b) majątkowe o kwotę 1.505.197,-zł
6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 314.390.993,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 262.827.732,-zł
b) majątkowe w kwocie 51.563.261,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.
§ 2.
Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku zgodnie z Tabelą
Nr 3.1 i Nr 3.2 - po zmianach.
§ 3.
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

