
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/242/2017 

RADY GMINY WIELOWIEŚ 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIII/227/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017 

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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 

art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 

Rada Gminy Wielowieś 

uchwala 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wielowieś Nr XXIII/227/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017 § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 1. ust. 4 Po dokonanych zmianach określonych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszej uchwały, kwota 

planowanego deficytu wynosi 1 365 200,08 zł, którego źródłem finansowania są: 

1. przychody z tytułu wolnych środków w wysokości    430 712,08 zł. /w tym: na pokrycie deficytu 

budżetu w kwocie 50 712,08 zł/ 

2. przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości    1 314 488,00 zł /w tym: na pokrycie 

deficytu budżetu w kwocie 1 314 488,00 zł/ 

- Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi      1 745 200,08 zł 

- Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi         380 000,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wielowieś. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Róża Rekus 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2018 r.

Poz. 131
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