
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XLII/227/10 

RADY GMINY W WIŚNIEWIE 

z dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 

239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz.1241) Rada Gminy Wiśniew postanawia, co następuje ; 

§ 1. 

Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 126.000 zł do kwoty 15.418.612 zł z tego : 

a) bieżące w kwocie 14.403.812 zł 

b) majątkowe w kwocie 1.014.800 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 . 

§ 2. 

budżetu gminy zwiększa się o kwotę 126.000 zł do kwoty 24.501.318 zł z tego : 

a) bieżące w kwocie 12.603.682 zł 

b) majątkowe w kwocie 11.897.636 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a 

1. Załącznik Nr 1 uchwały budżetowej Nr XXXVII/212/09 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwe-

stycyjne na lata 2010 – 2013” otrzymuje brzmienie jak załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 

zwiększa się o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 marca 2013 r.

Poz. 3618



§ 5. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
  Przewodniczący Rady: 

Józef Orzyłowski 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/227/10 

Rady Gminy w Wiśniewie 

z dnia 28 maja 2010 r. 

Zwiększa się dochody własne budżetu z tytułu:  
- wpływu z różnych dochodów / utrata wadium na rzecz zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu/ - 16.000 

zł  
- wpływu z czynszów lokali użytkowych – 10.000 zł  
- odsetek od środków finansowych / lokat/ - 45.000 zł  
Zwiększa się dochody majątkowe /dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych/ na realizację 

zadania pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka Wołyniecka” – 55.000 zł  
Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska /zakup usług/ – 

67.000 zł  
Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł zadania „Termomodernizacja, przebudowa dachu 

i budynku ZO w Wiśniewie”  
Zwiększa się wydatki majątkowe na „ Przebudowę drogi dojazdowej do pół w miejscowości Wólka Wołyniec-

ka” – 118.000 zł  
Z budżetu udziela się pomocy finansowej /dotacji/ dla Powiatu Siedleckiego w wysokości 100.000 zł na zada-

nie inwestycyjne pn: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3634W Wołyńce- Mościbrody na dł. 2 km na odcina-

kach Myrcha – Wólka Wiśniewska długości 1.100 mb oraz od drogi krajowej Nr 63 do miejscowości Wólka 

Wiśniewska długości 900 mb.  
Z budżetu udziela się pomocy finansowej / dotacji / dla Gminy Słubice w wysokości 10.000 zł na wypłatę za-

siłków dla osób fizycznych, z terenu gminy, które ucierpiały w wyniku powodzi.  
Zmienia się wartość inwestycji „Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wraz z wyposażeniem 

i zagospodarowaniem placu z przeznaczeniem na Wiejski Dom Integracji w Borkach Paduchach.  
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