
 

 

UCHWAŁA NR XXI/146/2017 

RADY GMINY KORYCIN 

z dnia 11 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211, art. 212, art. 214,  

art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

licznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, i 935) Rada Gminy 

Korycin uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Korycin na 2017 rok § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł;”. 

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2017 rok stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

 Przewodniczący Rady 

Józef Gliński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2017 r.

Poz. 2981



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2017 

Rady Gminy Korycin 

z dnia 11 lipca 2017 r. 

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2017 r. 

Konieczność zwiększenia upoważnienia do sfinansowania przejściowego deficytu budżetu  

z kwoty 2 500 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł związane jest ze zbiegiem realizacji dwóch 

projektów polegających na budowie dróg. W obu przypadkach termin płatności za wybudowane drogi 

(6 odcinków) przypada na sierpień 2017 r. dlatego też konieczne jest zwiększenie limitu 

dopuszczalnego kredytu w rachunku bieżącym, który zostanie spłacony do końca 2017 r. refundacją 

wydatków otrzymaną na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych.  
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