
Uchwa|a Nr xxvl/l35,ł013':] Rtdy Gniny w Cze.mini€
Ż flni' 2' m'rc' 20l3 r.

sl
w Uchwale Budżetowej Gminy czermin Nr Xxv/l29l20l3 z dnia 30 slyczn;a 2013 r. wprowadza się

_ nas1ępu.jące miany:
l) w $ 2 unienia się us!.2 wraz z lil ,'a)'' w len sposób' że ust' 2 otrzymuje nowe naslępując€ brzmienie|

''2' 
Ustalasię prłchody budżeiu $ 952 w kwocie 850 05ó'55 zł na:
a) spła!ę wcześniej zaoiągniętych kedyńw i pożyczek w kwocie 850 05ó'55 z]'''

2) w $ 2 zmieniasię ust' 3 wraz Ż li!''a)'' w ten sposób' że uś 3 otrzymuje nowe następujące brmienic:
.'3' Ustala s;ę rozchody budżetu ś 992 w l'Tocie 892 000.00 zł' z następujących q'ru]ów
a) spłaty olrzymanych kcd}.tów i połcz€k w kwoci€ 892 000'00 z]''

3) w li 2 zmienia się usl.4 poprzez zmianę treści 1it,'a)'' i ,.b)'' omz dopisanie nowej lil. ''c)'' w len sposób' Że
ust' 4 otrłnuje nowe' następujące brzmienie:

'y'. 
Limjty zobowiązań z qłułu kr€d)tow i pozyczek zaciąganych na|
a) spłatę wcześniej zeią8niętych poryczek i kred}tów w kwocie 850 056'55 zł'
b) sfrnansowanie przejściowego deficylu budŻelu w kwocie 500 000'00 zł,
c) saprzedzając€ finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budże1u Unii

Europejskiej w kwocie 500 000'00 zł'''

a) w | 8 mienia się pkt l w l€n sposób' ż€ pkt 1 otrłmuje now€' nasĘpujące brnienie:

''l' Zaciągania kedytów i pożyczek na pokycie wyslępującego w c;ągu toku przejściowego deficylu budżelu do
łysokości 500 0002ł'''

5) w $ 8 dop;suje się pkl5 o następującym brzmieniu:

'.5. Zaciągania kred}tów ipozyczek na ryprzedzające frnansowanie dzia]ań finansowanych Ż€ środków
pochodzących z budżelu Unii Europejskiej do kwoty 500 000'00 zł''

|| spftlr,ie:nian, U.hvafy B dtetalrei Cnint, C.er iA na rok 2413

Na podstawie art. l8 uś' 2 pkt' 4 uslawy z dlia 8 marca 1990 r' o samorądzie 8minnym (Dz. U' z 200l r' Nr
l42, poz'1591 z póżn' zrn') oftz arl.. 2l l' all.. 2l2' an' 214, an. 2l5' arr. 217 , art' 235, art' 237, ar!. 239 uŚawy
z dńia 27 sięrpnia 2009 r o finansach publicaych (Dz' U' Nr ] 57' poz. 1240 z późn m.) w 

^\ia?kn 
z ań'121

uśas} z dnia 27 s;eĘnia 2009 r - Przepisy wprcwadzające uslawę o finansach publicaych (Dz' U' nr l57'
poz'l24l) Rada cminy w czcminie uchwala' co następuje:

s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
woiewództwa Podkajpackiego


