UCHWAŁA NR XV/104/15
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2015 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy
z dnia z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r.
poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 358) Rada Gminy Widawa uchwala,
co następuje:

§ 1. W związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy POIG.08.03.00-10-396/13
„Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców
gminy Widawa zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 166.371,67 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych o łączną kwotę 166.371,67 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki ogółem ulegają:
1) zwiększeniu o 244.576,00 zł, z tego:
 wydatki bieżące o 244.576,00 zł;
2) zmniejszeniu o 78.204,33 zł.
Zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/104/15
Rady Gminy Widawa
z 22 października 2015r.

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2015 r. po stronie dochodów bieżących

Dział

Rozdział

§

1

2

3

720
72095

Grupa dochodów

4
Zmiany ogółem
Informatyka
Pozostała działalność
2007 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich

Zwiększenie Zmniejszenie
dochodów
dochodów
5
6
166.371,67
166.371,67
166.371,67
141.415,92

24.955,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/104/15
Rady Gminy Widawa
z 22 października 2015r.

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2015 r. po stronie wydatków bieżących

Dział

Rozdział

720
72095

Grupa wydatków
Zmiany ogółem WYDATKI
BIEŻĄCE
Informatyka
Pozostała działalność
Wydatki bieżące- wydatki na
programy finansowane z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zwiększenie
wydatków
244.576,00

Zmniejszenie
wydatków
78.204,33

244.576,00
244.576,00
244.576,00

78.204,33
78.204,33
78.204,33

