UCHWAŁA NR XLVII/363/18
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy
w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)
§ 1.
W uchwale nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Będzino na 2018 r wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 4.880.266,00, który zostanie
pokryty przychodami z:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie – 1.233.794,66 zł,
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie- 1.525.000,00 zł,
3) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne w kwocie – 1.880.266,00 zł
4) wolnych środków o których mowa, w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 241.205,34 zł.
2. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1) przychody – 8.783.463,60 zł,
2) rozchody – 3.903.197,60 zł.
3. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku
terytorialnego, do kwoty -1.000.000,00 zł,

przejściowego

deficytu

budżetu

jednostki

samorządu

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty –
4.880.266,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.755.188,00 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na zadanie inwestycyjne do kwoty – 2.148.009,60 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Będzinie
Andrzej Nożykowski
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