
UCHWAŁA  Nr LII/313/14 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 

z dnia  30 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 

 

              Na podstawie: art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. 

poz.594 z póź. zm.) art. 212 i 233 pkt. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. Uz 2013 r. 

poz. 885), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst 

jednolity: Dz. U nr 88, poz. 539)    Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

W Uchwale nr: XLV/231/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014  wprowadza się 

następujące zmiany : 

 

1. Zwiększa się planowane wydatki  budżetu na rok 2014 o kwotę                                             949 222,63 zł 

 

§ 2. 

W wyniku powyższych zmian : 

 

1)  § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie : 

„Ustala się  plan dochodów  budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie                         43.571.115,35 zł             

z tego: 

1) bieżące w kwocie                                                                   38.887.267,35 zł    

2) majątkowe w kwocie                                                                                 4.683.848,00 zł .” 
 

2)  w Tabeli nr 1– „Planowane dochody budżetu na 2014 r. ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie                             43.332.337,98 zł   

z tego: 

a) bieżące w kwocie               35.653.648,98 zł  

b) majątkowe w kwocie                                                                     7.678.689,00 zł.”        

        

4) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2014 r. ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie 

z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

5) w Tabeli nr 3 "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014"do uchwały wprowadza się zmiany 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

Nadwyżka w wysokości                     238.777,37 zł                  

przeznacza się na:                                                                                                                                                                    

- planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek. 

6) § 2 pkt. 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 1. „Przychody budżetu w łącznej kwocie                 949.222,63 zł     

  z następujących tytułów: 

                a) zaciągniętych kredytów w kwocie                  800.000,00 zł 

  b) wolnych środków w kwocie                                149.222,63 zł. 

 2. „Rozchody budżetu w łącznej kwocie                     1.188.000,00 zł     

  z następujących tytułów: 

                a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie                 908.000,00 zł 

  b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie                                                                      280.000,00 zł"  

§ 3. 

1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 

 



 


