
UCHWAŁA  NR L/306/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 

z dnia 29 czerwca 2018r. 

 

 

                w sprawie:  zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018  

 

              Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994) 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 2017r. poz. 2077) Rada Gminy w Iłży                      

 

§ 1. 

 

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2018 Nr XLIV/252/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.  wprowadza zmiany 

planu: 

 

1)  dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie  

     z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) W wyniku powyższych zmian §1 pkt 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymują brzmienie: 

  "1) Plan dochodów w łącznej kwocie 61.315.546,28 zł, z tego: 

        a) dochody bieżące 57.410.575,28 zł, 

        b) dochody majątkowe 3.904.971 zł,    

            zgodnie z tabelą nr 1; 

    2) Plan wydatków w łącznej kwocie 63.331.916,28 zł, z tego: 

         a) wydatki bieżące 50.158.995,86 zł, 

         b) wydatki majątkowe 13.172.920,42 zł 

              zgodnie z tabelą nr 2; 

  3) Planowany deficyt w wysokości 2.016.370 zł, 

      sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

       a) planowanych pożyczek  w wysokości  1.720.000 zł, 

       b) wolnych środków w wysokości 296.370 zł; 

  4) Planowane przychody w wysokości 3.296.370 zł z tytułu: 

       a) planowanych pożyczek, kredytów w wysokości 3.000.000 zł, 

       b) wolnych środków w wysokości 296.370 zł." 

 

§ 2. 

 



1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady  

Józef Skrobisz  

 


