
 

 

UCHWAŁA NR LII/251/18 

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1, art. 

217 ust. 2, art. 236 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Miejska w Dusznikach- Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Duszniki- Zdrój na rok 2018 - zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2018, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2018, zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków inwestycyjnych gminy Duszniki-Zdrój, zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Plan budżetu gminy Duszniki-Zdrój po zmianach wynosi po stronie dochodów 29.204.291,02 zł  

a po stronie wydatków 29.698.360,02 zł. 

2. Wolne środki w kwocie 205.769 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

samorządu terytorialnego zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju: 

A. Rymarczyk
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