
 

 

 

 UCHWAŁA NR XXI.132.2017 

 RADY GMINY ŚNIADOWO 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

 w sprawie zmian w budżecie gminy Śniadowo na 2017 rok 

Na podstawie 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 1 

pkt 5, art. 217, art. 219 ust. 2, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2017 rok, polegających na: 

1) zmianie planu dochodów budżetowych, tj. zwiększeniu o kwotę 233.031 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 

91.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) zmianie planu wydatków budżetowych, tj. zmniejszeniu o kwotę 300 zł oraz zwiększeniu o kwotę 

142.073 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 23.624.961 zł, (w tym dochody bieżące 

20.871.117 zł, dochody majątkowe 2.753.844 zł), natomiast plan wydatków ogółem wynosi 23.208.707 zł, 

(w tym wydatki bieżące 19.492.667 zł, wydatki majątkowe 3.716.040 zł); 

§ 2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 416.254 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach 

poprzednich kredytów długoterminowych. 

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok" przyjmuje kształt zgodny 

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zwiększone dochody w kwocie 45.732 zł pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przeznacza się w planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 26.372,85 zł  

o niewykorzystane środki z roku 2016 pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – Zespół w Łomży 

w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Grzegorz Malinowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1038



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI.132.2017 

Rady Gminy Śniadowo 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 rok 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI.132.2017 

Rady Gminy Śniadowo 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2017 rok 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI.132.2017 

Rady Gminy Śniadowo 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok 
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