
 

 

UCHWAŁA NR XLI/314/2013 

RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie  
z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ust. 4, 212 i 237 Ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 938), Rada Miejska 

w Tuchowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2013 rok - Plan 

dochodów budżetu Gminy Tuchów na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 485.106,00 zł. 

2) Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2013 rok - Plan 

wydatków budżetu Gminy Tuchów na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 309.002,00 zł. 

3) Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych o kwotę 176.104,00 zł w § 963 - Spłaty pożyczek 

otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej. 

4) Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2013 rok - Zestawienie planowanych kwot 

dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchów na 2013 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

5) Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2013 rok - Przychody i rozchody Gminy Tuchów 

na 2013 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco: 

1) Planowane dochody   51.643.037,69 zł 

a) dochody bieżące    43.400.563,49 zł 

b) dochody majątkowe   8.242.474,20 zł 

2) Planowane wydatki   55.876.299,69 zł 

a) wydatki bieżące    40.661.545,92 zł 

b) wydatki majątkowe   15.214.753,77 zł 

3) Planowane przychody   8.362.044,00 zł 

4) Planowane rozchody   4.128.782,00 zł 

5) Planowany deficyt    4.233.262,00 zł 
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§ 3. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.233.262,00 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.233.262,00 zł. 

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.362.044,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 4.128.782,00 zł. 

3) Spłata długu /rozchody budżetu/ zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów 

w wysokości 2.759.033,00 zł, z wolnych środków o których  mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ufp w kwocie 

1.182.249,00 zł oraz ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 187.500,00 zł. 

§ 4. Ustala się roczne limity dla: 

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu – do kwoty 4.057.158,00 zł, 

2) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej - do kwoty 176.104,00 zł. 

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 2.066.043,00 zł, 

4) zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, w związku z finansowaniem działań ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej - do kwoty 692.990,00 zł. 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Tuchowa do: 

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do maksymalnych 

wysokości 4.233.262,00 zł; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco, 

a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec 

każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów, 

2) zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów do maksymalnej wysokości 2.066.043,00 zł; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie 

weksel in blanco, a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej 

wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Tuchów, 

3) zaciągnięcia kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek, w związku z finansowaniem działań ze środków  pochodzących z Unii Europejskiej, do ma-

ksymalnej wysokości 692.990,00 zł; zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco, 

a spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec 

każdego roku – wynikającej z Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów. 

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Ryszard Wrona 
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Ryszard Wrona
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Ryszard Wrona 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XLI/314/2013 

Rady Miejskiej w Tuchowie 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Ryszard Wrona 
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