Uchwała Nr XXXIV-123/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 18 grudnia 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. z
2013 r., poz. 885) 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 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 150 961 439 zł, w tym:
1) dochody majątkowe w wysokości
4 535 270 zł,
2) dochody bieżące w wysokości
146 426 169 zł.
Zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:
1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych, w kwocie 9 960 333 zł,
2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 334 000 zł.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 160 643 287 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe w wysokości
22 257 646 zł,
2) wydatki bieżące w wysokości
138 385 641 zł.
Zmiany przedstawia tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:
1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych, w kwocie 9 960 333 zł,
2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 788 029 zł.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 20 607 812
zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
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4. § 11 otrzymuje brzmienie:
Ustala się:
1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm.) w
wysokości 1 060 000 zł,
2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony
środowiska w wysokości 1 060 000 zł.
5. § 12 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów
publicznych w łącznej kwocie 7 806 973 zł,
w tym:
1) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 206 944 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały,
2) dotacje celowe, w łącznej kwocie 4 600 029 zł.
6. § 13 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w łącznej kwocie 5 140 486 zł,
w tym:
1) dotacje podmiotowe, w łącznej kwocie 4 530 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały,
2) dotacje celowe, w łącznej kwocie 609 636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały.
§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
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