
Uchwała Nr 128/XXXI/2017 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2017. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 

2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2017 rok zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2017 rok zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4 

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

§ 5 

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami 

na 2017 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami 

na 2017 rok po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2017 rok po zmianach 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego na 2017 rok po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 



§ 9 

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych 

działających na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2017 rok po zmianach stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

§ 10 

1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu: 

- po stronie dochodów o kwotę        62 100,00 zł, 

- po stronie wydatków o kwotę      973 100,00 zł,   

i wynosi: 

- dochody 21 464 945,00 zł 

 bieżące 20 350 945,00 zł  

 majątkowe        1 114 000,00 zł 

- wydatki  23 004 513,00 zł 

 bieżące 18 659 013,00 zł  

 majątkowe        4 345 500,00 zł 

 

2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 539 568,00 zł, który zostanie sfinansowany: 

 wolnymi środkami z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 

911 000 zł, 

 przychodami budżetu, pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych 

wyemitowanych przez gminę w kwocie 628 568 zł. 

 

§ 11 

1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości 2 531 000,00 zł zgodnie  

z Załącznikiem Nr 4 z tytułu: 

a) wyemitowanych papierów wartościowych   1 620 000,00 zł, 

b) wolnych środków z lat ubiegłych,  

o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp          911 000,00 zł. 

 

2. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej wysokości 991 432 zł, zgodnie z Załącznikiem 

Nr 4 z tytułu: 

a) spłaty rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie   120 782 zł, 

b) spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie       870 650 zł, 

z tego:  

 - PEKAO SA Legnica   136 000 zł 

 - Getin Noble Bank SA Warszawa  514 700 zł 

 - Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 219 950 zł 

 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


