
 

 

UCHWAŁA NR 152.2016 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN “RADOMKA” Z SIEDZIBĄ W PRZYTYKU 

z dnia 2 października 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Związku Gmin "Radomka" na  2016 rok 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm). Zgromadzenie Związku Gmin „RADOMKA” uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2016 Nr 144.2015 Zgromadzenia Związku Gmin „RA-

DOMKA” z dnia 22 grudnia 2015 roku wprowadza zmiany polegające na:  

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 0 zł, z tego: 

a) dochodów bieżących o kwotę 0 zł 

b) dochodów majątkowych o kwotę 0 zł 

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 28.263 zł, z tego: 

a) wydatków bieżących o kwotę 28.263 zł 

b) wydatków majątkowych o kwotę 0 zł 

3. Zmianie Tabeli nr 2 do uchwały „Planowane wydatki budżetu na rok 2016” zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do niniejszej uchwały. 

4. Zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę 28.263 zł i po zmianach wynosił będzie 33.833 zł, 

5. Zwiększeniu przychodów o kwotę 28.263 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, które po zmianach wyno-

sić będą 33.833 zł. 

6. W wyniku powyższych zmian ustala się: 

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 195.200 zł z tego:  

a) dochody bieżące w kwocie 195.200 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 0 zł, 

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 229.033 zł z tego:  

a) wydatki bieżące w kwocie 229.033 zł, 

b) wydatki majątkowe w kwocie 0 zł, 

3. Deficyt budżetowy wzrósł o kwotę 28.263 zł i po zmianach wynosi 33.833 zł zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z:  

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 33.833 zł, 
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4. Planowane przychody w wysokości 33.833 z tytułu: 

a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 33.833 zł 

§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 Przewodniczący Zgromadzenia: 

Dariusz Wołczyński 
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