
 

 

UCHWAŁA NR I/8/2018 

RADY GMINY CHMIELNIK 

z dnia 23 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/285/2018 z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmian budżetu 

i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. 

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

z 2018 r. poz. 994 z póżn.zm.) oraz art.211,212 i art.254 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Chmielnik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 października 

2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok polegającej na dodaniu 

w paragrafie 4 cytowanej wyżej Uchwały ustępu 6 o treści: "6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego 

w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 1.909.022,85 zł. 

i określa się jego wysokość z tego tytułu na 2018 rok do kwoty 1.909.022,85 zł. 

1) ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 2018 rok do kwoty 

6.118.858,77 zł 

2) ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Związek Gmin 

„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa„ do kwoty 437.066 zł 

3) po wprowadzonych zmianach § 5 Uchwały XXXVI/230/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Chmielnik na 2018 rok otrzymuje brzmienie: "§5.1.Określa się 

limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 6.118.858,77 zł w tym: 

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.600.000,00zł 

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w trakcie roku budżetowego do wysokości 450.000,00zł 

3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 4.068.858,77 zł w tym: 

- powstałego w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu UE do kwoty 

1.909.022,85 zł. 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Związek Gmin 

„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa„ do kwoty 437.066 zł." 

§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chmielnik. 
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§ 3. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Grażyna Małgorzata Drążek 
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