
UCHWAŁA NR II/23/2018
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669) oraz art. 3 ust. 1 pkt.1  
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 2018 r. zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa 
miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

Jerzy Błoch
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Załącznik do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 listopada 2018 r.

Zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2018 r.

1. Zwiększyć plan dochodów w dziale :

Dział Rozdz. § Treść Zwiększyć
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

 221.473

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych 

 105.497

0500 Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych 105.497
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  dochody 

jednostek samorządu terytorialnego 
 115.976

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej    55.976
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw

   60.000

2. Zwiększyć plan wydatków w dziale:

Dział Rozdz. § Treść Zwiększyć
750 Administracja publiczna    26.000

75023 Urzędy gmin    26.000
grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane

   26.000

4170 Wynagrodzenie bezosobowe    6.000
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  20.000

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę 

      12.000

40002 Dostarczanie wody       12.000
grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane

   2.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     2.000
grupa wydatków: statutowe   10.000

4260 Zakup energii   10.000
700 Gospodarka mieszkaniowa   13.473

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   13.473
grupa wydatków: statutowe   13.473

4480 Podatek od nieruchomości   13.483
801 Oświata i wychowanie  130.000

80104 Przedszkola  130.000
grupa wydatków: statutowe  130.000

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  130.000
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od innych jednostek samorządu terytorialnego 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  40.000
92114 Pozostałe instytucje kultury  40.000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

 40.000

Id: BE64EDC3-F10A-430B-B6C6-9E0DB8974175. Podpisany Strona 2




