
 
 

    U C H W A Ł A   Nr LVI / 297 /2014                                 
Rady Gminy Jaktorów  z dnia  17 marca 2014 roku 

zmieniaj ąca Uchwał ę Bud żetow ą   Gminy Jaktorów na rok  2014 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 211,  art. 212, art. 217, art. 236   
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 
z późn. zm.),  Rada Gminy  Jaktorów  uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
 W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2014   Nr LIII/ 276 /2013  Rady Gminy Jaktorów z 
dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę  11 zł oraz zwiększa się dochody budżetu o kwotę 

64.761,94 zł  
     Plan dochodów budżetu Gminy  po zmianie   wynosi                    44.996.781,72 zł 

 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64.761,94 zł, tj. do kwoty 41.721.442,72 zł, 
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 11 zł , tj. do kwoty 3.275.339 zł, 

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do     
   Uchwały   Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok 
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.000 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę   

2.827.123,94 zł   
     Plan wydatków budżetu Gminy  po zmianie   wynosi                    53.714.204,72 zł 
      - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25.000 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.003.134,94 zł, tj.      

do kwoty  39.213.671,72 zł,  
      - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.823.989 zł, tj. do kwoty  14.500.533,00 zł,     
   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do     
   Uchwały   Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok. 
 

§ 2 
 
Zwiększa się  przychody budżetu gminy o kwotę   2.737.373 zł . 
Po zmianie  § 3  w  Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2014  Nr LIII/ 276 /2013 Rady 
Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013 roku  otrzymuje brzmienie:  
       
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie   
         8.717.423 zł, który  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1)  emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł 
2)  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym    

             budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów  
             wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  717.423 zł. 
 
2. Przychody budżetu w wysokości   2.019.950  zł  ( wolne środki 2.019.950 zł), przeznacza się 

na rozchody w wysokości   2.019.950 zł, (spłata wcześniej   zaciągniętych zobowiązań z tytułu   
       pożyczek w wysokości 139.950 zł, emisji papierów   wartościowych w wysokości 1.880.000 zł). 
 

3. Przychody budżetu w wysokości  10.737.373 zł, rozchody w wysokości  2.019.950 zł,       

       Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

                 § 3 
 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 
uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2014r. 
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      § 4 

 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym 
załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2014r. 
           

     § 5 
 

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania majątkowe na 2014 rok zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej pn. 
Wydatki majątkowe na 2014 rok. 

 
      § 6 

 
Po zmianie § 4 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr LIII/ 276 /2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia   
19 grudnia 2013 roku  otrzymuje brzmienie: 
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych 
na: 
 
1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   1.000.000 zł, 
2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   8.000.000 zł, 

 
 
     § 7 
 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 
 

    § 8 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

             

 
 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Mirosław Byczak 
 
 


