
       UCHWAŁA NR XXVIII/189/17 

 RADY GMINY KODRĄB 

 z dnia 4 maja 2017 r. 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2017 rok 

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia    

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 

211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, 

art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 

poz. 1627, poz. 1877, z 2015 r., poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 

1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150,                

z 2016 r., poz. 195, poz. 1257) uchwala się, co następuje:  

 

        

          § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.224,00 zł zgodnie z załącznikiem  

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

          § 2. Zwiększa się wydatki  budżetowe o kwotę 502.824,00 zł   i zmniejsza się wydatki 

budżetowe  o kwotę  228.600,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

          § 3. Zwiększa się się wydatki inwestycyjne o kwotę 482.000,00 zł zgodnie                      

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

          § 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

 

          §  5.  Budżet gminy po zmianie wynosi :     

           

     dochody                          17.291.653,56 zł 

                                      w tym: 

                                      dochody bieżące            16.991.653,56 zł 

                                      dochody majątkowe           300.000,00 zł 

 

                                      wydatki                          19.062.430,69 zł 

                                      w tym: 

                                      wydatki bieżące              16.687.430,69 zł 

                                      wydatki majątkowe         2.375.000,00 zł 

 

            

          § 6. Planowany deficyt po zmianach wynosi  1.770.777,13 zł. 

 

 

 

 

 

         §  7. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą: 



1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł, 

2) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.270.777,13 zł. 

 

         § 8. Ustala się  limity na : 

1) zobowiązania  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych         

    na  finansowanie  planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł; 

2) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej  zaciągniętych   kredytów i pożyczek   

    w kwocie 807.551,00 zł; 

3) występujący  w  ciągu  roku przejściowy deficyt budżetu  gminy do kwoty 200.000,00 zł; 

4) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 45.000,00 zł; 

 

        § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb. 

      

        § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 


