
Załącznik Nr  3    …………….                                                                                                                                                                                                                                              

do Uchwały Nr XXVI/213/2017                                                                                                                                                                                                                                                              

Rady Gminy Gaworzyce…   …                                                                                                                                                                                                                            

z dnia 28 września 2017 r…   … 

 

 

Przychody i rozchody budżetu w 2017r. 

 

 w zł. 

złotyc

h Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:  5 881 699,95 

1 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 

903 1 160 836,34 

2 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust.2 pkt 6 ustawy 
950 810 000,00 

3 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym 
952 3 910 863,61 

Rozchody ogółem:  1 374 819,41 

1 

Spłaty pożyczek otrzymanych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 

963 673 819,41 

2 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów 
992 701 000,00 
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Przychody 

Lp. Treść 
§ 

 

Kwota 

1.  
Przychody z zaciągniętych pożyczek na 

finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej                                

a) Budowa przedszkola w Gaworzycach 

903 1.160.836,34 

 

1.160.836,34     
(572.604,46+588.231,88) 

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt  6 ustawy 

950 810.000,00 

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym                          

a) pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania 

pn. ,, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej dla  miejscowości Dalków – etap II” 

b)  pożyczka z WFOŚiGW na realizację 

zadania ,,Instalacja lamp solarnych na terenie 

gminy Gaworzyce” –etap II                                                     

c) kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu  w 

związku z realizacją zadania pn. ,,Budowa 

przedszkola w Gaworzycach”     

952 3.910.863,61 

 

406.666,00 

 

26.800,00 

 

3.477.397,61   
(4.065.629,49-588.231,88) 

 

Rozchody 

Lp. Treść 
§ 

 

Kwota 

1. Spłaty pożyczek otrzymanych na 

finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej                                        

a) Budowa przedszkola w Gaworzycach 

963 
673.819,41 

 

(332.374,16+341.445,25) 

2.  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów, w tym:                                                      

a) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW- 

na realizację zadania pn. ,, Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w 

miejscowości Dalków – Gostyń I etap”   

                                                                                

b) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na 

realizacją zadania pn. ,,Budowa sieci 

wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w m. Dzików, zakup 

ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, 

przebudowa SUW w Kłobuczynie”      

c) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na 

realizację zadania pn.,, Instalacja lamp 

992 701.000,- 

 

300.000,00 

 

 

 

216.000,00 

 

 



solarnych na terenie gminy Gaworzyce” 

                                                                                     

d) kredyt bankowy na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań,     

                                                                                          

e) kredyt bankowy nas finansowanie 

planowanego deficytu budżetowego w związku 

z realizacja zadania pn. ,,Budowa skateparku w 

miejscowości Gaworzyce” 

15.000,00 

 

120.000,00 

 

50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


