
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/309/17 

RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE 

z dnia 10 kwietnia 2017 r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXII/273/16 na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 

roku poz.446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 Nr XXXII/273/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 

15 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę 490 000,00 zł 

1) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł 

2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza 

się o kwotę 

- 310 000,00 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. 

Przychody i Rozchody Budżetu w 2017 roku. 

Plan przychodów budżetowych po zmianach  12 872 104,70 zł 

2. Zmniejsza się rozchody budżetowe o łączną kwotę -310 000,00 zł 

1) § 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę - 310 000,00 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. 

Przychody i Rozchody Budżetu w 2017 roku. 

Plan rozchodów budżetowych po zmianach  1 984 200,00 zł 

3. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 800 000,00 zł 

1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. 

Wydatki na 2017 rok. 

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi  68 019 730,49 zł 

4. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 otrzymuje brzmienie: 

„1. Deficyt gminy w wysokości 10.887.904,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł 
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2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.000.000 zł 

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.887.904,70 zł, 

2. Przychody budżetu w wysokości 12.872.104,70 zł z następujących tytułów: 

1) z zaciąganego kredytu w kwocie 1.984.200 zł, 

2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.000.000.zł 

3) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.000.000 zł. 

4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawyw kwocie 2.887.904,70 zł 

3. Rozchody w wysokości 1.984.200 zł, z następujących tytułów: 

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 482.200 zł 

Wykonanie 

wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.502.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 4.” 

5. § 10 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2017 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 

1) kredytów w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 

2) pożyczek w kwocie 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu, 

3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.000.000 zł na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu, 

4)kredytówwkwocie1.984.200złnasfinansowaniespłatyzaciągniętychwlatachubiegłychzobowiązańz tytułu 

emisji obligacji komunalnych i pożyczek.” 

6.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na2017 rok zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania 

inwestycyjne w 2017 roku. 

6.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na2017 rok zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania 

inwestycyjne w 2017 roku. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Mirosław Stanisław Faliszewski 
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