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UCHWAŁA NR XXVIII/210/2017
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 1875), art. 211, art. 212 ust.! pkt
I, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
z 2017 roku Dz. U. poz.2077)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
~ 1. W budżecie Gminy na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:
I. w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem do niniej szej
uchwały li I - Przychody i rozchody
2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:
al dochody budżetu gminy - 17.958.888,13 zł
bl wydatki budżetu gminy - 19.981.885,22 zł
~ 2. W Uchwale Nr XX/141/2016 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2017 rok ( ze zm.), wprowadza się następujące
zmiany:
1.

S 3 otrzymuje

następujące brzmienie:

l. Deficyt budżetu gminy w wysokości
przychodami

pochodzącymi

2.022.997,09

z:

l) pożyczek w kwocie - 1.200.997,09

zł,

2) kredytów w kwocie -

zł

2. Przychody
852.250,00
6.

S

budżetu

822.000,00
w

zł, który zostanie pokryty

wysokości

zł, zgodnie z załącznikiem

2.875.247,09

zł,

rozchody

w

wysokości

nr 3.

11 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów
wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona
(tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),
1.na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł w tym:
1.1. kredyty - 2.000.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.022.997,09 zł w tym:
2.1. pożyczki -1.200.997,09 zł,
2.2 kredyty 822.000,00 zł.
3. na spłate wcześniej zaciagniętych zobowiazań w kwocie 451.000,00 zł, w tym:
3.1. zaciągane kredyty - 451.000,00 zł.
~ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.
~ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr XXVII1/210/2017 Rady Gminy Zlota z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Gmina nie otrzyma w br. planowanej pożyczki z NFOŚiGW , zasadnym jest więc podjęcie
powyższej uchwały.
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Wójta

załącznik nr l
do Uchwały Nr XXVllIl2łO/2017 Rady Gminy Zlata

z dnia 28 grudnia 2017 r.
Przychody

i rozchody budżetu w 2017 r.
wzłotvch

Lp.

Treść

,

,
Przychody

1.
1.1
2.
3.
4.

4.1

5.

Klasyfikacja

~

,

ogółem:
9952

Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi
budtetu U.E.
PoiVczki

9952

Potyczki na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budtetu U.E.

9903

&952

9931
9957

7.

Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.

9950

8.

Spłaty potyczek udzielonych

9951

9.

Przelewy z rachunku lokat

9994

10.

Prywatyzacja majątku j.s.t

9941-44

1.1

2.
3.
4.

ogółem:

Spłaty kredytów
. Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z
zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym
środkami pochodzacymi budtetu U.E.

120099709

9931

Nadwytka z lat ubiegłych

1.

1273000,00

9931

6.

Rozchody

•
2875247,09

Kredyty

Papiery wartościowe (obligacje) których
zbvwalność lest onraniczona
Papiery wartościowe (obligacje) których
zbywalność jest ograniczona, emitowane w
związku z umową zawartą z podmiotem
dysponujacym środkami pochodzacymi budtetu
U.E.
Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do
obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których
istni~.;;;r;nek
wtórnv.

Kwota

401250,00

852250,00
9992

209250,00

9992

Spłaty potyczek

9992

Spłaty potyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budtetu U.E.
Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność

9963

°est onraniczona

9982

4.1

Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność
jest ograniczona wyemitowanych w związku z
zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym
środkami pochodzacymi budtetu U.E.

9982

5.

Wykup papierów wartościowych dopuszczonych
do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dia których
istnieje płynny rynek wtórny

9982

6.

Udzielone potyczki

9991

7.

Przelewy na rachunki lokat

9994

643000,00
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