
                                                         Uchwała Nr XXVIII/226/2017 

                                                        Rady Gminy Gaworzyce  

                                                        z dnia 29 listopada 2017 roku 

                          

                     w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok 

            

                Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”,  „ i”, pkt 10 ustawy z dnia                            

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875) oraz  art. 212, 

art.239,  art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2017 r, poz.2077)  Rada Gminy uchwala co  następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Zwiększa  się  dochody budżetu gminy o kwotę  104.693,20 zł z tego: 

   a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 196.084,22 zł,  

   b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300.777,42 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 203.966,19 zł z tego: 

   a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 104.267,81 zł,  

   b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 308.234,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2.     

 

3. Dokonuje się zmian w paragrafach przychodów, w tym: 

a) zwiększa się przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 345.806,61 zł,  

b) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 

300.000,00 zł, 
c) zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 

345.806,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

4.  Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 200.727,01 zł, 

w tym: 

 a) zwiększa się spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę o kwotę 200.727,01 zł,  zgodnie z 

załącznikiem nr 3.  

 

      

§ 2. 

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Gaworzyce na 2017 rok wynosi : 

 

1.  Dochody budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą:                                      18.962.103,80 zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                            14.757.842,93 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                       4.204.260,87 zł 

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  

w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 uofp                                                                                    874.635,68 zł 

 

 

 



2. Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą:                                       23.568.257,33 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            13.907.960,30 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      7.817.072,96 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.118.373,24 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       2.698.699,72 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  830.890,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             5.116.968,91 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      143.028,43 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        9.660.297,03 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            9.660.297,03 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 4.668.323,21 zł 

 

 

3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             6.181.699,95 zł,                              

    - rozchody               1.575.546,42 zł.   

§ 3. 

 

Zmienia się zapis w § 3 Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady Gminy Gaworzyce z  dnia                            

29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok, który 

otrzymuje brzmienie: 

Ustala się deficyt w wysokości 4.606.153,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z 

zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

 

§ 4. 

 

Zmienia się zapis § 14 lit. ,,b” i ,,c” w Uchwale Nr XIX/157 /2016 Rady Gminy Gaworzyce z 

dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok , 

który otrzymuje brzmienie:  

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :  

b ) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.606.153,53 zł, 

c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE w kwocie                   

1.506.642,95 zł. 

 

§ 5. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 6. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

 



§ 7. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 8. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 9. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

§ 10. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

 

§ 11.    

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach i Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Gaworzyce. 

                                                                               

 

                                                                             

                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

                                                                                             Danuta Pawliszyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


