Uchwała Nr 200/XV/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.256.675,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 813.675,- zł;
b) majątkowe o kwotę 443.000,-zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 457.260,- zł z tego:
bieżące o kwotę 457.260,- zł
3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 144.259.872 ,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 138.428.970,- zł,
b) majątkowe w kwocie 5.830.902,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.052.199 ,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 1.002.199 ,- zł,
b) majątkowe w kwocie 1.050.000,- zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.252.784,-zł z tego
a) bieżące w kwocie 599.554,-zł
b) majątkowe o kwotę 653.230,-zł
3. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 180.892.665,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 143.242.621,-zł,
b) majątkowe w kwocie 37.650.044- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 3.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z
realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, po zmianach określa tabela Nr 4.
§ 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po
zmianach określa tabela Nr 5.
§ 5.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.

Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

