RO.II.XXVIII.121.2013

Uchwała Nr XXVIII.121.2013
Rady Gminy Udanin
z dnia 20 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157,
poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:
§1
Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Udanin o kwotę:
101.616,00 zł.
§2
Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Udanin o kwotę:
101.873,00 zł.
§3
Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-2 wynosi:
Dochody:
17.815.060,00 zł.
w tym:
dochody bieżące:
16.139.895,00 zł.
dochody majątkowe:
1.675.165,00 zł.
Wydatki:
w tym:
wydatki bieżące:
wydatki majątkowe:

17.761.253,00 zł.
14.640.333,00 zł.
3.120.920,00 zł.

1. Zmiany w zakresie dochodów zawiera załącznik Nr 1.
2. Zmiany w zakresie wydatków zawiera załącznik Nr 2.
3. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3
§4
Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 53.807,00 zł., którą przeznacza się na spłatę
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§5

Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.679.000,00 zł. z następujących tytułów:
a) emisji papierów wartościowych w kwocie 5.129.000,00 zł.
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 550.000,00 zł.
§6
Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.732.807,00 zł. z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.151.392,00 zł.
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.581.415,00 zł.

§7
Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów
wartościowych na rozchody w związku z realizacją inwestycji w wysokości 5.129.000,00 zł.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Michał Grzegorczyn

Uzasadnienie
Zmniejszenia dochodów (101.616,- zł.) wynikają z otrzymanej pisma Nr
ST3/4820/2/2013/RD/5859 Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z
ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
Zmniejszenie wydatków (101.873,- zl.) wynikają z ww pisma, a także z przesunięć w
jednostce Urząd Gminy.
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległa planowana nadwyżka budżetowa i
wynosi obecnie 53.807 zł.

