
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/256/2017 

RADY GMINY KADZIDŁO 

z dnia 17 września 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017 

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

poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 , 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi: 

1) Dochody w łącznej kwocie 50 844 354,93 zł. z tego: dochody bieżące w kwocie 47 448 594,10 zł. dochody 

majątkowe w kwocie 3 395 760,83 zł.; 

2) Wydatki w łącznej kwocie 50 777 535,56 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 955 921,80 zł. 

wydatki majątkowe w wysokości 7 821 613,76 zł.; zgodnie z załącznikiem Nr 3; 

3) Nadwyżka budżetu gminy wynosi 66 819,37 zł. 

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą: 

1) dochody - 16 681 343,10 zł.; 

2) wydatki - 16 681 343,10 zł. 

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 66 819,37 zł., którą przeznacza się na spłatę rat 

kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. 

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 474 336,63 zł., z tytułu wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

3. Ustala się rozchody w wysokości 1 541 156,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie 

z załącznikiem nr 4. 

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora 

finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 
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2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa 

miejscowego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Mirosław Kulasik 
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