
Uchwała Nr XLII/285/17                           

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 06 października 2017 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok. 

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Rada Miejska 

w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale nr XLI/279/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok w paragrafie 4 uchwały 

dodaje się punkt 3 o treści: 

„Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec polegających na: 

- zmniejszeniu planowanych rozchodów z tytułu pożyczek udzielanych na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej  o kwotę  19.800,00 zł”. 

 

§ 2. 

 

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok polegających 

na: 

 zwiększeniu  planowanych dochodów o kwotę 286.821,00 zł. 

 zmniejszeniu  planowanych dochodów o kwotę 13.000,00 zł. 

2. Szczegółowy podział zmian w dochodach wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok polegających 

na: 

 zwiększeniu  planowanych wydatków o kwotę 144.606,00 zł. 

 zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 20.785,00 zł.  

2. Szczegółowy podział zmian w wydatkach wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

 

1. Wraz ze zmianą planu wydatków ulega zmianie plan wydatków majątkowych na 2017 rok. 

2. Szczegółowy podział zmian zawiera tabela nr 2a do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 5. 

 

1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 150.000,00 zł  która 

zostanie przeznaczona na planowane udzielanie pożyczek i kredytów.  

2. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec polegających na:  



 zwiększeniu planowanych rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów o 

kwotę 150.000,00 zł.  

 

§ 6. 

 

W uchwale Nr XXXII/224/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 grudnia  2016 roku 

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec  na 2017 rok,  w paragrafie 5 dodaje się 

ust. 2 o treści:  

„Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza  do kwoty 150.000,00 

zł”. 

 

§ 7. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

 

 

§ 8. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Antonina Szelechowicz 

 


