
Uchwała Nr 148/XXXVI/2017 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 26 września 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. 212, 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 

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

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok po zmianach stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu: 

- po stronie dochodów o kwotę        64 625,00 zł, 

- po stronie wydatków o kwotę        64 625,00 zł,   

i wynosi: 

 

- dochody 21 934 556,62 zł 

 bieżące 20 635 315,62 zł  

 majątkowe        1 299 241,00 zł 



- wydatki  23 474 124,62 zł 

 bieżące 19 204 383,62 zł  

 majątkowe        4 269 741,00 zł 

 

2. Wysokość deficytu budżetu Gminy nie ulega zmianie i wynosi 1 539 568,00 zł, który zostanie 

w całości sfinansowany:  

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

1 521 000 zł, 

 pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 10 000 zł, 

 przychodami budżetu, pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych 

wyemitowanych przez gminę w kwocie 8 568 zł. 

 

§ 8 

1. Poziom przychodów budżetu Gminy nie ulega zmianie i wynosi: 2 531 000,00 zł, zgodnie z 

Załącznikiem nr 4 z tytułu: 

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

b) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu         10 000,00 zł, 

c) wolnych środków z lat ubiegłych,  

o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp        1 521 000,00 zł. 

 

2. Rozchody budżetu Gminy nie ulegają zmianie i wynoszą 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 

 

§ 9 

W Uchwale Nr 114/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2016 

§ 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 531 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów 

budżetu w wysokości 991 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 

a) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości 300 000 zł, 

b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1 000 000 

zł, z tego na: 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 568 zł, 

c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu. 

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu: 

a) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do 

wysokości ustalonego limitu, 

b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości 

ustalonego limitu, 



c) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu do wysokości ustalonego limitu.” 

 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


