DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 5 października 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2018-10-05 12:04:11

Poz. 6154
UCHWAŁA NR LV/326/2018
RADY GMINY RAJCZA
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2018 roku poz. 994/ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077)
Rada Gminy Rajcza
uchwala co następuje:
W Uchwale Rady Gminy Rajcza XLVI/263/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały
Budżetowej na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2018 o kwotę 2.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2018 o kwotę 2.300,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Powyższej zmiany dokonuje
się w związku z wypracowanymi środkami przez SP Rycerka Dolna (2.300,)
1. Planowane dochody budżetowe

-

43 843.977,15

2. Planowane wydatki budżetowe

-

45.336.870,28

3. Deficyt budżetu;
pokryty z;

-

1.492.893,13

a) kredytów bankowych

-

1.343.535,29

b) wolnych środków z lat ubiegłych

-

149.357,84

-

3 360 668,31

-

3 360 668,31

-

4.853.561,44

a) kredyty

-

4.704.203,60

b) wolne środki z lata ubiegłych

-

149.357,84

4. Rozchody (spłaty);
a) kredytów bankowych
5. Przychody;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka
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