
 

 

 

 

Uchwała Nr 177/XXX/2013 
      

Rady Gminy Iłów z dnia 17 kwietnia 2013 

         

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2013 rok 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 

2001r ,  Nr.142 poz.1591 z póżn.zmianami)oraz art.211,art.212,  art.217 , art.235 i art.236 ustawy z 

dnia  27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U. z 2009r, Nr.157,poz.1240 ze.zm.) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

      § 1 

 

 W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2013 nr 150/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów 

 z dnia 14 grudnia 2012r wprowadza się następujące zmiany: 

  

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę          21.768,00 zł 

2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 431.451,00 zł 

3) zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę  431.451,00 zł 

 

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 19.579.721,00 zł 

 w tym:  dochody bieżące  17.741.792,00 zł 

   dochody majątkowe     1.837.929,00 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.1 

 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą  „Dochody 

 

§ 2 

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę              21.768,00 zł 

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę      5.355.310,00 zł 
 

      

 Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości 23.167.410,00 zł   

 w tym:  wydatki bieżące  16.439.089,00 zł 

   wydatki majątkowe    6.728.321,00 zł 

          zgodnie z załącznikiem nr.2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.2 

 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą „Wydatki”. 

 

§ 3 

 

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej na 2013 rok. 

 

1. Różnica między dochodami,  a wydatkami stanowi  deficyt budżetu  w kwocie 

3.587.689,00, który zostanie pokryty przychodami z : 

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   

Warszawie w kwocie 1.500.00,00 zł 

- pożyczki  z Banku Gospodarstwa Krajowego  na wyprzedzające finansowanie działań             

finansowanych ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 

2.087.689 ,00 zł 

2.Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.667.997,00 zł, rozchody w wysokości    

2.080.308,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 



 

 

§ 4 

 

 

Treść §4 uchwały nr 150/XXVI/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia budżetu  

gminy Iłów na 2013r. – Limity zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek otrzymuje 

brzmienie: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   100.000,00zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  1.500.000,00zł, 

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

budżetu Unii Europejskiej w kwocie  2.087.689,00zł, 

4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań  tytułu zaciągniętych pożyczek i 

kredytów kwocie 2.080.308,00 zł 

 

 

§ 5 

 

W załączniku nr.7  do uchwały budżetowej  na 2013 r. ,, wydatki na zadania inwestycyjne na 

2013r.” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) pkt.2  Wprowadza się zadanie  inwestycyjne  pn: ,, Rozbudowa systemu wodno- 

kanalizacyjnego w Gminie Iłów’’ w kwocie 5.355.310 zł (3.587.689,00 

+1.767.621 )  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 7 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

      Objaśnienia  

 

Dokonuje się zmian w zakresie budżetu gminy z nadwyżki (1.767.621,00) w  deficyt                                                

(-3.587.689). 

Przychody budżetu gminy 

 

W związku z umową  Nr 00159-6921-UM0700088/11 w ramach działania ,,Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina Iłów 

otrzymała pomoc  w wysokości 2.087.689,00 zł ( jednak nie więcej niż 75% poniesionych 

kosztów kwalifikowanych), na realizację inwestycji pn: ,, Rozbudowa systemu wodno – 

kanalizacyjnego  w Gminie Iłów”           

Ponadto, Rada Gminy Iłów podjęła decyzje o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzki Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje w /w inwestycji w 

kwocie 1.500.000,00zł. 

 

Dochody bieżące budżetu  

Dz.758 zwiększenie planów z tytułu rożnych dochodów o kwotę 21.768,00.  

 

Dochody majątkowe budżetu 

Dział 010 – dokonuje się przesunięcia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

pozyskane z innych źródeł w  kwocie   431.451,00   na paragraf środków otrzymanych od 

pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie  zadania  na podstawie umowy  

z Narodowy Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie na 

realizację inwestycji pn: ,, Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów” 

 

Wydatki bieżące budżetu  

 

Dział 400 – 11.768,00 zwiększenie planu z przeznaczeniem zakupu usług pozostałych w 

rozdziale dostarczania wody  

 

Dział 852 -  10.000,00 zwiększenie planu z przeznaczenie na zakup usług pozostałych w 

rozdziale rodziny zastępcze 

 

Wydatki majątkowe budżetu  

 

Dział 010 

 Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn: ,, Rozbudowa  systemu wodno – kanalizacyjnego 

w Gminie Iłów” w kwocie  5.355.310,00,- 

§6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki europejskie  2.087.689 

§6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - środki krajowe wkład własny- 

1.500.000 

§6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 1.767.621 

 


