UCHWAŁA NR XXXI/282/2014
RADY GMINY BANIE
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 500 000,00 zł
Dział

Rozdział

010
01010

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

500 000,00
500 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Budowa
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz
zakup zestawu do wywozu nieczystości ciekłych")

266 500,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Budowa
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz
zakup zestawu do wywozu nieczystości ciekłych")

233 500,00

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 500.000 zł.
§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.431.600 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów budżetu gminy do kwoty 2.910.000 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Banie do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa
w ust. 2 do wysokości w nim określonej.
§ 4. Określa się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Anna Siwek
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/282/2014
Rady Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 r.

Lp.

Wyszczególnienie

§

Kwota w zł

1

2

3

4

1.
2.
1.
2.

Przychody ogółem:
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Wolne środki
Rozchody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
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3 131 600,00
§ 952

2 910 000,00

§ 950
§ 992

221 600,00
1 700 000,00
915 200,00

§ 963

784 800,00

Strona 1

