
 

 

 

 

                                               Uchwała Nr II / 6 / 2018                        

Rady Gminy w Oksie 

z dnia 04 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2018  

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym        

( Dz. U. 2018. 994,1000 ) oraz art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych    

( Dz. U. 2017.poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
 

W Uchwale Nr XXXVI/ 188 / 2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 

,, Deficyt budżetu gminy w wysokości 814.293 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 175.733 zł 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy   

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 638.560 zł 

2. Przychody budżetu w wysokości 1.133.293 zł, rozchody w wysokości 319.000 zł                                

zgodnie z załącznikiem nr 3 

2. § 10 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym: 

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, w tym; 

1.1. kredyty 500.000 zł 

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 319.000 zł, w tym: 

        2.1. zaciągane kredyty - 319.000 zł 

        3.na wyprzedzające finansowanie w kwocie 417.353 zł 

 

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 17.300 zł zgodnie z załącznikiem           

Nr 1 do niniejszej uchwały.  

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.282.700 zł zgodnie z załącznikiem    

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 

2018 zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy  

Krzysztof Kolekta 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

                                              do uchwały Nr II / 6 / 2018                        

Rady Gminy w Oksie 

z dnia 04 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2018 

 

 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 17.300 zł 

 

         Ogółem dochody po zmianach wynoszą 19.881.653,20 zł 
 

            2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.282.700 zł  

 

         Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 20.695.946,20 zł 

 


