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Poz. 8927
UCHWAŁA NR XVII/ 148/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice
na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
roku poz.446 ze zm.) oraz art. 222 i art. 236 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Kozienicach w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na 2016
rok Nr XII1/118 / 2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza następujące zmiany :
§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę 100.170,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę 55.170,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2016 rok o kwotę 45.000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej :
1. § 1 pkt. I otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody w łącznej kwocie 142.088.616,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 140.004.313,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 2.084.303,00 zł,
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - 16.613.907,00 zł.
2. § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki w łącznej kwocie 141.598.394,00 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 129.188.508,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 12.409.886,00 zł,
Wydatki związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą - 16.613.907,00 zł.
3. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok wprowadza się
zmiany w zał. nr 2 Uchwały Budżetowej „Wydatki inwestycyjne Gminy Kozienice w 2016 roku” zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach:
Mariusz Prawda

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 8927

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 8927

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 8927

