
 
 
 

projekt 
Uchwała Nr    /       /2014 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia           2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr 
XXXIV/305/2013. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 
art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 dokonuje się 
następujących zmian: 
1) zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w następujący 
sposób: 

  zwiększa się dochody o kwotę                     1 625 876,00 zł, w tym:                
  - dochody bieżące o kwotę                              216 485,00 zł, 
  - dochody majątkowe o kwotę                     1 409 391,00 zł, 
  zmniejsza się dochody o kwotę                    1 610 398,00 zł, w tym:                
  - dochody bieżące o kwotę                              201 007,00 zł, 
  - dochody majątkowe o kwotę                     1 409 391,00 zł. 
 
 

2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w następujący 
sposób: 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę          961 478,00 zł, w tym:                 
- wydatki bieżące o kwotę                             124 478,00 zł,  
- wydatki majątkowe  o kwotę                       837 000,00 zł,  
zmniejsza się wydatki o kwotę                      946 000,00 zł, w tym:                 
- wydatki majątkowe o kwotę                        946 000,00 zł. 

 
3)  po dokonaniu zmian budżet gminy na 2014 r. wynosi: 

a) dochody     99 282 986,53 zł, 
b) wydatki    106 422 944,29 zł, 
c) deficyt          7 139 957,76 zł, 

 
 
4) w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  

uchwały. 
 
5) w tabeli Nr 2b Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i funduszu spójności  w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 
 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 4. 
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 


