
UCHWAŁA   NR  LII/313/2018 

RADY GMINY W MIRCU 

 z dnia 25 maja 2018 r. 
 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r. 

 
 
                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r. poz.1875, z późn.zm. ) w związku z  art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,5 art. 235, art.236,  ustawy 

z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077) 

 

 

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok, a mianowicie:       

1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 40 332 zł zgodnie                 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2 520 332 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) Załącznik „ Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

5)  Załącznik „ Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;  

6)  Załącznik „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 

7)  Załącznik „ Dotacje celowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem      

nr 7 do niniejszej uchwały. 

  

        § 2.Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały nr XLVI/283/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2018 rok, który 

otrzymuje brzmienie: § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 026 321 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) kredytów w kwocie 2 525 000 zł; 

2) pożyczek w kwocie 2 950 000 zł: 

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

w kwocie 2 551 321 zł; 



        2. Przychody budżetu w wysokości 9 881 321 zł, rozchody w wysokości 1 855 000 zł,   

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

§ 3. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały nr XLVI/283/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 

28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2018 rok, który 

otrzymuje brzmienie: § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, 

papierów wartościowych(obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 

(tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do 

obrotu zorganizowane, czyli takie, dla których istnieje rynek wtórny :  

          1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 475 000 zł, w tym: 

             a) kredyty    2 525 000 zł, 

             b) pożyczki  2 950 000 zł; 

          2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 855 000 zł. 

 

              § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec. 

 

             § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.                     

 

 

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu  

                                                                                                                  Agnieszka Idzik - Napiórkowska 


