
Uchwa a Nr 143/5/XV/08
Rady Miejskiej w owej
z dnia 29 kwietnia 2008r.

W SPRAWIE: ZMIAN BUD ETU GMINY I OWA NA 2008R.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pó niejszymi zmianami) oraz art. 165;
art. 165a; 166 ust.4; art 167 ust.2 pkt 1,4; art 168 ust.1; art 184 ust. 1 pkt 1,2,4,5,8,14 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.0 Nr 249 poz.2104 z
pó niejszymi zmianami) Rada Miejska w I owej uchwala, co nast puje:

§ 1. W Uchwale Nr 125/5/XIII/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia 28 grudnia 2007 r. w
sprawie uchwalenia bud etu Gminy I owa na 2008 rok z pó niejszymi zmianami,
dokonuje si  nast puj cych zmian;

1. Dokonuje si  zmian w prognozach dochodów zgodnie z za cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa y.

2. Dokonuje si  zmian w planie wydatków zgodnie z za cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwa y.
3. Za cznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008 -2010" do Uchwa y Rady Miejskiej w I owej nr 125/5/XIII/07 z dnia 28 grudnia
2007r. otrzymuje brzmienie nadane w za czniku nr 3 do niniejszej uchwa y.
4. Za cznik nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2008 r." do Uchwa y Rady Miejskiej w

owej nr 125/5/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie nadane w
za czniku nr 4 do niniejszej uchwa y.
5. Za cznik nr 6 "Przychody i rozchody bud etu w 2008 r." do Uchwa y Rady
Miejskiej w I owej nr 125/5/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie
nadane w za czniku nr 5 do niniejszej uchwa y.
6. Za cznik nr 11 "Dotacje celowe na zadania w asne gminy realizowane przez
podmioty nale ce i nienale ce do sektora finansów publicznych w 2008r." do
Uchwa y Rady Miejskiej w I owej nr 125/5/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
otrzymuje brzmienie nadane w za czniku nr 6 do niniejszej uchwa y.
7. Za cznik nr 12 "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony  rodowiska  i  Gospodarki  Wodnej"  do  Uchwa y  Rady  Miejskiej  w  I owej  nr
125/5/XIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie nadane w za czniku
nr 7 do niniejszej uchwa y.
8. Ustala si :
Prognozowane dochody po zmianach w kwocie ................... 25.413.618 z
Planowane wydatki w kwocie............................................... 24.459.976 z
Przychody bud etu w kwocie.......................................................275.117 z
 w tym : z wolnych rodków (nadwy ka rodków

pieni nych na rachunku bie cym bud etu).................. 275.117 z



Rozchody bud etu w kwocie...................................................................1.228.759 z
w tym:
- sp ata po yczki otrzymanej na finansowanie zada  realizowanych z

udzia em rodków pochodz cych
z bud etu Unii Europejskiej...................................................................145.267 z

- sp aty krajowych po yczek i kredytów.................................................1.083.492 z

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie z dnie podj cia.

Przewodnicz cy Rady
Miros aw Wdowiak














