
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/490/2014 

RADY GMINY DŁUGOSIODŁO 

z dnia 18 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok 

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

Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, 

art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 268.215,00 zł, 

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.285,00 zł, 

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 319.500,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 29.355.499,32 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie 26.148.941,32 zł, 

b) majątkowe w kwocie 3.206.558,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.432.603,00 zł, . 

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.750,00 zł, 

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.329.853,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 36.288.443,01 zł z tego: 

a) bieżące w kwocie 23.006.762,01 zł, 

b) majątkowe w kwocie 13.281.681,00 zł. 

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.932.943,69 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z emisji obligacji i pożyczek. 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.654.820,00 zł, rozchody w wysokości 1.721.876,31 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora 

finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetu 

gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz dokonuje się przeniesień miedzy 

działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5a. 
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§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Dorota Konopka 
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