
U C H W A Ł A Nr XXXVII/180/18
Rady Gminy Moskorzew

z dnia 18 października 2018 r.

W sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz.994) w związku z art. 212 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tekst jednolity z dnia
10 listopada 2017 r.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1.
1. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Załącznik “Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2018 roku" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne W 2018 r." po zmianach otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmiany § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

l.Deficyt budżetu gminy W wysokości 223.826,03 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości - 223.826,03 zł.

2. Przychody budżetu W wysokości 4l5.826,03 zł, rozchody w wysokości l92.000,00 zł.
6. Załącznik ,,Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” po zmianach otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
































