Uchwała Nr XLIV.179.2014
Rady Gminy Udanin
z dnia 30.04.2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.
885 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:
§1
Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Udanin o kwotę: 31.129,48 zł.
§2
Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Udanin o kwotę: 233.661,00 zł.
§3
Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w §§ 1-2 wynosi:
1. Dochody: 18.206.226,64 zł. Z tego:
1) dochody bieżące: 16.258.378,64 zł.
2) dochody majątkowe: 1.947.848,00 zł.
2. Wydatki: 20.437.853,64 zł. Z tego:
1) wydatki bieżące: 15.770353,64 zł.
2) wydatki majątkowe: 4.667.500,00 zł.
3. Zmiany w zakresie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w zakresie wydatków
zawiera załącznik nr 2, zmiany w zakresie przychodów i rozchodów zawiera załącznik
Nr 3, zmiany w zakresie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.
§4
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.231.627,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.542.542,00 zł. Z następujących tytułów:
1) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 749.676,00 zł.
2) Sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.524.000,00 zł.
3) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wys.
132.436,00 zł.
4) Zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 136.430,00
zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.310.915,00 zł. Z następujących tytułów:
1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 902.115,00 zł.
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 408.800,00 zł.

5. Źródło pokrycia deficytu (2.231.627,00 zł.) powiększonego o kwotę rozchodów
(1.310.915,00 zł.) stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek
(886.106,00 zł.), ze sprzedaży innych papierów wartościowych (2.524.000,00 zł.) oraz
z wolnych środków, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt 6 ustawy (132.436,00 zł.)
6. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek, kredytów i emitowanych
papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 3.410.106,00 zł.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Michał Grzegorczyn

Uzasadnienie
Zwiększenia dochodów (31.129,48 zł.) wynikają z analizy złożonych wniosków o
dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, WFOŚiGW oraz z
budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację następujących inwestycji:
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach (-190.989,- zł.)
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konary (136.500,- zł.)
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ujeździe Górnym (64.959,- zł.)
- usuwanie azbestu z terenu Gminy Udanin (40.468,- zł.)
- Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach (-33.967,- zł.)
Zmniejszenia wydatków (233.661,00 zł.) wynikają z analizy kosztów zadań inwestycyjnych
przeznaczonych do realizacji, oraz z przesunięć między działami w jednostce Urząd Gminy.
Ponadto informuję, że została zmniejszona rezerwa ogólna budżetu o kwotę 25.000,00 zł.

