
Uchwała Nr XXIX/129/2018 
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach  

z dnia 28 marca 2018 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,  
art. 235, art. 236,  art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach uchwala, co następuje:   

§ 1. 

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Sobienie-Jeziory Nr XXVIII/119/2017  
z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1. Planowane dochody budżetu zmniejsza się o kwotę  431.000 zł  

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 
Dochody po zmianach wynoszą ogółem            23.015.000 zł 

      z tego: 
a) bieżące               22.270.592 zł 
b) majątkowe                                744.408 zł 

 
2. Planowane wydatki budżetu zwiększa się o kwotę  1.123.000 zł  
      zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 

Wydatki po zmianach wynoszą ogółem            25.294.000 zł 
      z tego: 

a) bieżące              22.041.320 zł 
b) majątkowe                            3.252.680 zł  

 
3. Tabela nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone 

w tabeli nr 2a do niniejszej uchwały. 
4. Tabela nr 3 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckie na 2018 r.”  otrzymuje brzmienie 

określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały. 
5. Tabela nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie 
określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.   

6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   

§ 2. 
§ 2 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Sobienie-Jeziory Nr XXVIII/119/2017  

z dnia 29 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.279.000 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.             

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.279.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej 
z lat ubiegłych.                                        

Przychody budżetu zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 


