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Uchwała Nr XXXIV/285/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze
zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Dźwierzuty na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których
kwota dochodów ulega zwiększeniu o 29.905,78 zł,
dochody budżetu po zmianach :
28.715.115,32 zł,
z tego : dochody bieżące w wysokości :
28.203.489,77 zł
dochody majątkowe w wysokości
511.625,55 zł.
1. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku
których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 532.427,12 zł,
wydatki budżetu po zmianach :
30.475.812,46 zł,
z tego : wydatki bieżące w wysokości :
26.739.573,62 zł
wydatki majątkowe w wysokości : 3.736.238,84 zł.
1. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.008.781,72 zł, zgodnie zzałącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.
1. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi w wysokości 584.595,49 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.
1. § 3 otrzymuje brzmienie :
„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.760.697,14 zł, zostanie pokryty:
1. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 43.774,39 zł,
2. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
1.716.922,75 zł.”

1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 3.016.922,75 zł, rozchody w wysokości 1.256.225,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do
niniejszej uchwały.
1. § 10 otrzymuje brzmienie:
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„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej
uchwały”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek
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