
Uchwała  Nr 48/VI/ 11 
Rady Gminy w Przyłęku 

z dnia  27 kwietnia  2011 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 

 
                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 
233  pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240  z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy w  Przyłęku  uchwala, co następuje ; 

                                                                                      
                                                                             § 1 
 
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                                                174 804,00 zł 
  Ustala się dochody w łącznej kwocie       17 959 814,68 zł    
   z tego: 
a) bieżące  w kwocie       15 915 537,68 zł   
b) majątkowe w kwocie    2 044 277,00 zł.  
Zmianie ulega tabela  Nr 1  do uchwały budżetowej  zgodnie z  załącznikiem  Nr 1                      
do  niniejszej uchwały. 
 
2. Zwiększa  się wydatki  budżetu gminy o kwotę                                                 58 782,00 zł  
  Ustala się wydatki w łącznej kwocie      19 128 696,80 zł 
z tego: 
a) bieżące  w kwocie      15 220 633,80 zł 
b) majątkowe w kwocie   3 908 063,00 zł     
Zmianie ulega tabela  Nr 2  do uchwały budżetowej  zgodnie z  załącznikiem  Nr 2                      
do niniejszej uchwały. 
 
3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę                                                    98 000,00 zł                                                                                                                                   
Ustala się kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości              -                3 868 219,00 zł                                                                                             
 Dokonuje się zmian wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z  tabelą                                                     
Nr 3 do  Uchwały  Nr 24 /III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.   
 
                                                                                          
 
                                                                             § 2 
 
W wyniku wprowadzonych  zmian , § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące 
brzmienie: 
1.Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę                                                     233 586,00 zł 
    który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków,                                          

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy i kredytu                      

w kwocie 53 586,00 zł  i pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
w kwocie 180 000,00 zł. 

 
Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości                                           1 168 882,12 zł 
sfinansowany przychodami  pochodzącymi z : 
a)  kredytów    w kwocie                                                                                                766 902 ,00 zł 
b) pożyczki  zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie                                                                             

310 000,00 zł, 



c) inne źródła (wolne środki)                                                                                  91 980,12 zł 
 
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę                                               233 586,00 zł               
 Ustala się  przychody po zmianach w wysokości                                               1 713 682,12 zł                                                                        
z następujących tytułów : 

a) kredytów    w kwocie                                                                                              1 311 702,00 zł 
b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie                                                       

310 000,00 zł.   
c) inne źródła (wolne środki)                                                                               91 980,12 zł.   

3.   Ustala się rozchody  w kwocie  544 800,00 zł   z następujących tytułów ; 
a) spłaty otrzymanych  kredytów  w kwocie      508 400,00 zł. 
b)  spłaty otrzymanych  pożyczek  w kwocie       36 400,00 zł. 

   

 

 
          4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do  zaciągnięcia kredytów i pożyczek na      

sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie  500 000,00 zł. 
 

5. Ustala się limity zobowiązań  : 
a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    

w kwocie określonej w § 2,  pkt.1a i 1b, 
b) na spłatę kredytów, pożyczek  z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt.3a i 3b. 

                                                                                                                                                                               
   
                                                                            § 3                                                                    

                                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                       
 Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonej  z budżetu gminy podmiotom należącym                    
i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
                                                                                 § 4    
                                                                 
  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk. 
                                                                    
                                                                            § 5 
 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  obowiązuje w roku budżetowym  2011. 
 
 
 
 
                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                    
 Wojciech  Szmajda 


