UCHWAŁA NR XXXIX/255/14
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 145 212,61 zł na rok 2014 zgodnie z tabelą Nr l do
niniejszej uchwały: dochody ogółem 9 585 467,59 zł w tym:
1) dochody bieżące 9 486 679,59 zł;
2) dochody majątkowe 98 788,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 145 212,61 zł na rok 2014 zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej
uchwały: wydatki ogółem 10 740 611,57 zł w tym:
1) wydatki bieżące 9 065 162,07;
2) wydatki majątkowe 1 675 449,50 zł.
§ 2. Deficyt budżetu wynosi 1 155 143,98 zł i zostanie sfinansowany pożyczką krajową w łącznej kwocie
446 402,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 328 399,10 zł , nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie
380 342,88 zł.
§ 3. Zmienia się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Zmienia się planowane kwoty dotacji, dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje
podmiotowe i celowe oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe
i celowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 666 402,00 zł
przeznaczonych na:
1) finansowanie planowanego deficytu 446 402,00 zł;
2) koszty związane z planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką 20 000,00 zł;
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 200 000,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poświętne, a także poprzez zamieszczenie jej treści
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Worach

1) Zm.

poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.
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