Uchwała Nr XXIX/266/2017
Rady Gminy Skąpe
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe
na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/236/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Skąpe na 2017 r., zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem
25.320.856,93 zł, w tym:
- dochody bieżące 20.763.877,60 zł
- dochody majątkowe 4.556.979,33 zł.
2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2017 rok, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem
29.796.010,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące 20.569.935,20 zł
- wydatki majątkowe 9.226.075,22 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 4.475.153,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.067.753,49 oraz przychodami
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 407.400,00zł.
4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów po zmianach wynosi ogółem 6.000.000,00zł, plan rozchodów
wynosi ogółem 1.524.846,51zł.
6. Zmienia się § 4., który otrzymuje brzmienie:
"§ 4. 1. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i
sprzedaży papierów wartościowych:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 4.475.153,49zł;
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych – w wysokości 1.174.846,51 zł;
3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w wysokości 1.000.000,00 zł."

7. Zmienia się załącznik nr 6, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4
do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 7, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5
do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 8, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Staszyńska

