
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/212/2017 

RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. E, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446) oraz art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwalonym budżecie Miasta i Gminy Wiązów na rok 2017 w zakresie: 

1. Zwiększenia planowanych kwot wydatków budżetowych o kwotę 168.010,00 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 1. 

2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Wiązów na 2017 rok” otrzymuje 

brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 

2017 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.489.823,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, wolnych środków, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.489.823,00 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.319.003,00 zł: 

a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 577.993,00 zł 

b) emisji papierów wartościowych w wysokości 1.573.000,00 zł 

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 168.010,00 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 829.180,00 zł, z następujących tytułów: 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie                   689.000,00 zł, 

b) spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie                  140.180,00 zł, 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów warto-

ściowych w roku budżetowym na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.489.823,00 zł, w tym na finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 577.993,00 zł, 

c) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 829.180,00 zł. 

§ 3. Budżet gminy po zmianach: 

1. 1. Dochody 29.997.644,00, w tym: 

1) dochody bieżące 28.593.776,00 

2) dochody majątkowe 1.403.868,00 

2. Wydatki 31.487.467,00, w tym: 

1)  wydatki bieżące 26.727.186,00 

2)  wydatki majątkowe 4.760.281,00 
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3.  Deficyt budżetu  1.489.823,00 

4.  Przychody   2.319.003,00 

5.  Rozchody      829.180,00  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów: 

E. Schütterly
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