UCHWAŁA NR XXXIX/247/2017
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.
242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Baranowo
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dochody budżetu na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 281.025,00 zł do łącznej kwoty
29.247.687,89 zł,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 28.095.617,76 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 1.152.070,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 644.316,27 zł do łącznej kwoty
34.302.982,68 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 24.888.206,46 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 9.414.776,22 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się deficyt w wysokości 5.055.294,79 zł sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
a) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.470.182,92 zł,
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.585.111,87 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.482.670,19 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.470.182,92 zł,
b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.012.487,27 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 427.375,40 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 427.375,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 4.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 5.
Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały:
a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
określonej w § 2 ust. 1 lit. a,
b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE
w kwocie 1.000.000,00 zł.
§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski
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