
Uchwała Nr XLIII/243/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/222/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia
29 stycznia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i  pkt 10  ustawy z dnia  08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art.  217,  art.  222,  art.  235,  art.  236,  art.  237,  art.  239  i  art.  258  ust.  1  pkt  1  ustawy z  dnia
27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  885)  Rada  Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale  Nr  XL/222/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  29 stycznia  2014r.
w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok zmienia się treść § 4, który otrzymuje
brzmienie: 
„1. Ustala się przychody budżetu w  kwocie 500.000,00 zł z tytułu:
1) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa budynku
zaplecza  socjalnego,  kortu  tenisowego  i  placu  zabaw  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu
w  Wielopolu  Skrzyńskim”  realizowanego  z  udziałem  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii
Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.308.153,17 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 670.000,00 zł finansowanych z nadwyżki budżetowej,    
b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.638.153,17 zł finansowanych z 
dochodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym w kwocie 1.138.153,17 zł               
z środków wchodzących w skład nadwyżki budżetowej,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Zmienia  się  treść  załącznika  Nr  3  do  uchwały  Nr  XL/222/2014  Rady  Gminy  w  Wielopolu
Skrzyńskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2014 rok,
który otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

` Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pieczonka



Załącznik do Uchwały Nr XLIII/243/2014 
           Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

      z dnia 24 czerwca 2014r. 

I. PRZYCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY
§ Wyszczególnienie Kwota 

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 500.000,00

RAZEM 500.000,00

II. ROZCHODY BUDŻETU

ROZCHODY
§ Wyszczególnienie Kwota 

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 1.638.153,17

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów 670.000,00

RAZEM 2.308.153,17

                                                                                    


