
 

 

UCHWAŁA Nr VIII/45/11 

RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, atr.212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, 

co następuje:  

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 527.325,17 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały 

załącznikiem nr 1, z tego:  

a) bieżące zwiększa się o kwotę 441.565,17 zł,  

b) majątkowe zwiększa się o kwotę 85.760 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 527.325,17 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały 

załącznikami nr 2 i 3, z tego:  

a) bieżące zwiększa się o kwotę 231.565,17 zł,  

b) majątkowe zwiększa się o kwotę 295.760 zł. 

§ 2.1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 87.806.546,58 zł z tego:  

a) dochody bieżące - 79.128.167,58 zł,  

b) dochody majątkowe - 8.678.379 zł. 

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 91.534.434,58 zł z tego:  

a) wydatki bieżące - 76.435.947,58 zł,  

b) wydatki majątkowe - 15.098.487 zł. 

§ 3.1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. 

 

 

Przewodniczący Rady: 

Józef Biernacki 
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