
                                                                                                              Załącznik  Nr 3……… ……….…….                                                                                                                                                                                                                                                             

do Uchwały Nr XXXII/252/2018..    .                                                                                                                                                                           

Rady Gminy Gaworzyce                 …                                                                                                                                                                                

z dnia 30 kwietnia 2018  roku ……….     

Przychody i rozchody budżetu w 2018r. 

 

 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:  5 212 571,03 

1 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

903 2 679 459,00 

2 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym 

952 2 533 112,03 

Rozchody ogółem:  4 591 018,54 

1 
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

963 3 512 282,54 

2 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów 

992 1 078 736,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przychody 

Lp. Treść § 

 

Kwota 

1.  Przychody z zaciągniętych pożyczek na 

finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej                                                     

a) Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i 

Szkolna  (planowane) 

b) Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Wierzchowice 

(planowane) 

903 2.679.459,00 

 

1.465.439,00 

 

1.214.020,00 

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym                          

a)  Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i 

Szkolna  (planowane – wkład własny )                          

b)  Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Wierzchowice 

(planowane – wkład własny)                                        

c)  pożyczka z WFOŚiGW na realizację 

zadania ,,Instalacja lamp solarnych na terenie 

gminy Gaworzyce” –etap III                                                      

952 2.533.112,03 

                                 

1.033.828,53 

                               

1.467.347,50 

                                      

31.936,00                                  
(0+31.936,00) 

 

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 

b) Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i 

Szkolna   

c) Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Wierzchowice 

963 3.512.282,54 

 

832.823,54    

                                   

1.465.439,00 

                                   

1.214.020,00 

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 

992 1.078.736,00 

 

300.000,00 

 

360.000,00 

 



ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, 

przebudowa SUW w Kłobuczynie”      

c) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW- 

pożyczka uzupełniająca  na realizację zadania 

pn. ,, Budowa sieci sanitarnej i system 

wodociągowy w miejscowości Dalków II etap”   

 

d) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na 

realizację zadania pn.,, Instalacja lamp 

solarnych na terenie gminy Gaworzyce             

– etap II” 

                                                                                     

e) spłata kredytu długoterminowego 

zaciągniętego na sfinansowanie planowanego 

deficytu oraz na spłatę  wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań,     

                                                                                          

f) spłata kredytu długoterminowego 

zaciągniętego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetowego w związku z realizacja 

zadania pn. ,,Budowa skateparku w 

miejscowości Gaworzyce” 

g) ) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW 

na realizację zadania pn.,, Instalacja lamp 

solarnych na terenie gminy Gaworzyce             

– etap III” 

 

 

200.000,00 

 

 

 

26.800,00 

 

 

                                  

120.000,00 

 

 

                                    

50.000,00 

 

 

                                    

21.936,00                                     
(0+21.936,00) 

 

 

 

 

 

 

 


