UCHWAŁA NR XXII/144/2013
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym z 08 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. nr
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 1, 3, art. 214 ust 3, art. 235, ustawy o finansach
publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240) z późniejszymi zmianami Rada Gminy Krzeszyce
uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.091.486,00 zł w tym:
1) dochody majątkowe o kwotę 1.091.486,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały z tego:
a) na dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi,
pochodzących z zagranicy w wysokości 1.091.486,00 zł zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zapis § 4 uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXI/132/2012 z 28.12.2012r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2013 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się planowany niedobór budżetu w kwocie 66.818,00 zł, który zostanie sfinansowany
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.484.000,00zł w tym:
1) przychody z z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.300.000,00 zł
2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 184.000,00zł
3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.417.182,00 zł w tym:
1) rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 533.182,00zł
2) rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00zł
3) rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanychudziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 184.000,00zł
4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały
§ 3. Załącznik nr 3 Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXI/132/2012 z 28.12.2012 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 4. Załącznik nr 6 Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXI/132/2012 z 28.12.2012 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Krzeszyce
Wiesław Małaczyński
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