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UCHWAŁA NR VIII/56/2015
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Tuczępy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 231, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Tuczępach uchwala,
co następuje:
§ 1. Zapis § 3 uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Tuczępy na 2015 rok otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami
i wydatkami budżetu w wysokości 2.087.205,53 zł.
2. Deficyt o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn.
nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2.060.000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.205,53 zł.
§ 2. Zapis § 4 uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Tuczępy na 2015 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.985.000,00 zł, rozchody w wysokości 897.794,47 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3. Zapis § 12 uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Tuczępy na 2015 rok otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji
komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł;
a) z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.060.000,00 zł;
a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.060.000,00 zł,
3) na wyprzedzające finansowanie pożyczka w kwocie 291.664,53 zł, związana z realizacją umowy zawartej
z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych, spłacona w tym samym roku budżetowym.
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§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Wilk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/2015
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfi
kacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 985 000,00

1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

2 060 000,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy

950

925 000,00

Rozchody ogółem:
1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzacych
z budżetu Unii Europejskiej

897 794,47
963

897 794,47

