Uchwała Nr XXX-72/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 11 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art.
214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art 242, art. 258,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku –
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z
późn. zm.)
Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXII – 120/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Wołomin na rok 2013 dokonuje się następujących zmian:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 149 438 305 zł, w tym:
1) dochody majątkowe w wysokości
5 396 909 zł,
2) dochody bieżące w wysokości
144 041 396 zł.
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 159 120 153 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe w wysokości
23 957 913 zł,
2) wydatki bieżące w wysokości
135 162 240 zł.
Zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 22 608 079
zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

1

