
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/223/2017 

RADY GMINY UJSOŁY 

z dnia 23 października 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29.12.2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Ujsołach 

uchwala, co następuje 

§ 1. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29.12.2016 r. w sprawie  

uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok – zwanej dalej „uchwałą budżetową”, o treści: Różnica pomiędzy 

planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 

350 136,79 zł., która zostanie przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów 

i pożyczek, w tym: spłata kredytów–243 914,01 zł., spłata pożyczek  –  106 222,78 zł. otrzymuje  następujące 

brzmienie: Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt 

budżetu Gminy w kwocie 453 465,32 zł., zostanie on pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu. 

2. W § 2 uchwały budżetowej dodaje się nowy ust. 2 o następującym brzmieniu: Ustala się kwotę 

przychodów w wysokości 803 602,11 zł, w tym: 

- kredyt w wysokości 209 602,11 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Na 

szlaku kultur pogranicza” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 453 465,32 zł. 

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 140 534,68 zł. 

3. Dawny ustęp 2 zostaje oznaczony numerem 3. 

§ 2. Paragraf 12 uchwały budżetowej, o treści: Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do 

łącznej wysokości 1 500 000,00 zł.  otrzymuje  następujące brzmienie: 

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 1 500 000,00 zł. 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 803 602,11 zł. w tym: 

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 

209 602,11 zł. 

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości – 453 465,32 zł. 
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- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

140 534,68 zł. 

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Kazimierz Grabowski 
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