UCHWAŁA NR XLVII/444/2017
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art.217 ust 1 i 2 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2077) oraz art. 3 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1453) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/444/2017
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 listopada 2017 r.
Zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2017 r.
polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków środków planowanych w ramach UE na realizację
programu "Gmina Pabianice wspiera rodziców dzieci do lat 3 w powrocie do pracy" w związku z rozwiązaniem
umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim z powodu braku odpowiednich warunków do realizacji
tego programu.
1. Zmniejszyć plan dochodów w dziale:
Dział
855

Rozdz.

§

85595
2057

2059

Treść
Rodzina
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udzialem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

Zmniejszyć
151.724,45
151.724,45
128.350,42

23.374,03

2. Zmniejszyć plan wydatków w dziale:
Dział
855

Rozdz.

§

85595
4017
4117
4127
4177
4217
4219
4309

Treść
Rodzina
Pozostała działalność
grupa wydatków: bieżące współfinansowane z UE
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
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Zmniejszyć
151.724,45
151.724,45
151.724,45
19.425,42
19.211,43
2.752,61
77.435,64
9.525,32
69,03
23.305,00
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