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U C H W A Ł A   Nr  XXXVI/193/2014 

 

Rady  Gminy Pacyna  z dnia 11 czerwca 2014 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami),  art. 211, art. 212,            

art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U.                   

z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2014 rok Nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy 

Pacyna z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 54 170,33 zł. Plan dochodów budżetu  Gminy 

ogółem wynosi 9 562 715,24 zł. 

 

 1)  dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 50 883,28 zł. Dochody bieżące po zmianie 

wynoszą 9.186 141,19 zł; 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 287,05 zł. Dochody majątkowe po 

zmianie wynoszą 376 574,05 zł; 

 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do 

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 198 411,65 zł oraz zmniejsza o kwotę     

7 700,00 zł. Plan wydatków budżetu  Gminy ogółem wynosi 10 349 256,56 zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 811,65 zł, tj. do kwoty 8 769 722,97 zł; 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 167 600,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 

7 700,00 zł wydatki majątkowe po zmianie wynoszą  1 579 533,59 zł; 
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zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do 

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok. 

 

3.Zwiększa się plan wydatków bieżących o  kwotę 30 811,65 zł. Plan wydatków bieżących po 

zmianie wynosi 8 769 722,97 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 

zmieniającej Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2014 rok. 

 

 

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 167 600,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 

7 700,00 zł Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 1 579 533,59 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 2b do uchwały 

budżetowej pn Wydatki majątkowe na 2014 rok. 

 

5. 

a) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 50 541,32 zł tytułem wolnych środków 

budżetowych za 2013 rok. 

b) Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie        

786 541,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów 

długoterminowych w kwocie 736 000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 50.541,32 zł. 

c) Przychody budżetu w wysokości 1 044 541,32 zł (w tym kredyty długoterminowe w 

kwocie 994.000,00 zł i wolne środki w kwocie 50 541,32 zł) przeznacza się na rozchody 

tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 258 000,00 zł i 

pokrycie planowanego deficytu w kwocie 786 541,32 zł. 

Przychody budżetu wynoszą 1 044 541,32 zł, a rozchody 258 000,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.” 

 

6. Paragraf 4 uchwały budżetowej określającej limity zobowiązań otrzymuje brzmienie: 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 786 541,32 zł; 

b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł; 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 258 000,00zł. 
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7. Zmiana wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów 

zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według załącznika nr 6 do 

niniejszej uchwały powodują zmianę załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2014r. 

 

8. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014r., 

co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2014r., według załącznika nr 6 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


