
Uchwała nr XXXVIII/380/14        

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 25 września 2014 r. 

 

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. 

 

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

U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.), art. 211, art.212, art.216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) Rada 

Gminy w Gnojniku, uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 190.033,92,- zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 175.818,20  zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 967.927,12,- zł., w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę 220.441,84,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej 

uchwały,  

b) wydatki majątkowe o kwotę 747.485,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej 

uchwały.  

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 632.075,00 zł w tym:  

a)  wydatki bieżące o kwotę 53.601,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej 

uchwały,  

b) wydatki majątkowe o kwotę 578.474,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej 

uchwały. 

5. Zwiększa się rozchody budżetu z kwoty 1.381.187,- zł o kwotę 30.000,- zł tj. do kwoty 

1.411.187,-  zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.         

6. W wyniku zmian w pkt. 1 i 2  zmniejsza się planowany deficyt budżetu z kwoty 

3.354.693,00 zł o kwotę 30.000,- złotych tj. do kwoty 3.324.693,- złotych .    

 

§ 2. 

Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały budżet Gminy Gnojnik wynosi :  

 

 Plan dochodów  22.664.260,44 zł 

Dochody bieżące  20.692.828,24 zł 

Dochody majątkowe  1.971.432,20 zł 

Plan wydatków 25.988.953,44 zł 

Wydatki bieżące  19.569.843,16 zł 

Wydatki majątkowe  6.419.110,28 zł 

Deficyt budżetu  -3.324.693,00 zł 

Przychody budżetu  4.735.880,00 zł 

Rozchody budżetu  1.411.187,00 zł  

 

§ 3. 

W Uchwale Budżetowej na 2014 r. nr XXX/284/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 

grudnia 2013  § 3 pkt.1, 2 i 5 otrzymuje brzmienie: 

„ §3 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 

3.324.693,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w 

kwocie 2.692.322,- zł i wolnymi środkami w wysokości 632.371,- zł.”     



2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.735.880,- zł i rozchody budżetu w łącznej 

kwocie 1.411.187 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 3.” 

5. Określa się maksymalną kwotę  pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Gnojnik w roku 

budżetowym w kwocie 165.603,- zł.     

 

§ 4. 

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Gnojnik na 2014 r. 

zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5. 

Załącznik „wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 „ otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. 

Dokonuje się zmian w załączniku plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji 

jednostek pomocniczych na 2014 r. - WIEJSKIE r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

§ 7. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.  

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 


