Uchwała Nr XIII/77/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 października 2015r.
w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża 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 2015r., poz.1515 ) oraz art. 211, art. 212, art 214, art. 215, art. 217,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje;
§1
W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2015 Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014
roku ( ze zmianami) wprowadza się zmiany polegające na:
1) Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 643.596 zł, z tego:
a) dochodów bieżących o kwotę 18.600 zł,
b) dochodów majątkowych o kwotę 624.996 zł.
2) Zmianie Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej "Planowane dochody na rok 2015"
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 643.596 zł, z tego:
a) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 493.596 zł,
b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł.
4) Zmianie Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej "Planowane wydatki na rok 2015"
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5) Zmianie Tabeli nr 3 do Uchwały budżetowej "Plan wydatków majątkowych
realizowanych w roku 2015" zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6) Zmianie Załącznika nr 1 "dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2015" zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7) W wyniku powyższych zmian §1 pkt.1,2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
"1) Plan dochodów w łącznej kwocie 46.802.870,72 zł, z tego:
a) dochody bieżące 43.480.497,12 zł,
b) dochody majątkowe 3.322.373,60 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie 45.716.652,04 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 37.752.761,44 zł,
b) wydatki majątkowe 7.963.890,60 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§2
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

