
UCHWAŁA Nr XLVII/255/14 
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 10 czerwca  2014 roku 
 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
 

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.) oraz art.211, art.212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy Bukowsko 

uchwala co następuje : 
 

§ 1 
 
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy  na rok 2014: 
 
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę                   222 502,89 zł 

z tego: 
    a) Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                   12 177,16 zł 
    Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej                                                12 177,16 zł                               
    a) wydatki bieżące                                                                     12 177,16 zł 
    - wydatki jednostek budżetowych                                              12 177,16 zł 
    w tym: 
        wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    781,22 zł   
        wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            11 395,94 zł               
    środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności  
   w ramach budżetu środków europejskich                                                                   

 
b) Dział 926- Kultura fizyczna                                                               210 325,73 zł 

Rozdział 92695- Pozostała działalność                                                210 325,73 zł 
 a) wydatki majątkowe                                                              210 325,73 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           210 325,73 zł 

       Zadanie pn „ Remont boiska trawiastego w Nowotańcu” 
 

1. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 1. 

Tabela nr 1 

 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

852 85219 4017 464,53  

  4137 316,69  

  4247 488,64  

  4307 10 907,30  

926 92695 6050 210 325,73  

 Razem  222 502,89  



 

2. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę 222 502,89 zł  
którego źródłem pokrycia będą  wolne środki jako nadwyżka  środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych . 

 
 

§ 2 
 

W Uchwale Nr XXLLII II II //224400//1144  Rady Gminy Bukowsko z dnia 29 stycznia 2014 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 
- paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 
360 882,89 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 138 380,00 zł i  wolnymi środkami jako nadwyżka  
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 
wysokości 222 502,89 zł. 

- paragraf 4 pkt.  1 otrzymuje brzmienie: 
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 834 012,89 zł i oraz łączną 
kwotę rozchodów budżetu w wysokości 473 130 zł zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

- paragraf 4   pkt. 2  otrzymuje brzmienie: 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rok  2014: 
a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 138 380,00 zł 
b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie   

2 000 000 zł 
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek w kwocie  473 130 zł,  
 

 
 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

 
§ 4 

 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLVII/255/14 

Rady Gminy Bukowsko  
 
 
 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ŻETU GMINY BUKOWSKO  
NA ROK 2014 

 
 
 
 
 

1. DOCHODY OGÓŁEM       19 471 102,35 ZŁ 

 

2. WYDATKI OGÓŁEM       19 831 985,24 ZŁ 

 

3. DEFICYT ( 1-2)            360 882,89 ZŁ 

 

4. PRZYCHODY BUDŻETU           834 012,89 ZŁ 

 

§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym     611 510,00 zł 

 

§ 950- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                 222 502,89 zł 

 

5. ROZCHODY BUDŻETU      473 130,00 zł   

§ 992- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            473 130,00 zł 

  z tego:  

    - spłata zaciągniętych kredytów i  pożyczek     473 130,00 zł 

 

 
 


