
Uchwała Nr V/20/15 
Rady Gminy Strzelce Wielkie 

z dnia 25 lutego 2015 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 
645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877), Rada Gminy Strzelce 
Wielkie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 
 
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 
 
§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi : 

Dochody ogółem – 18 003 349,19 zł , w tym : 
1) dochody bieżące w wysokości  - 13 988 561,19 zł  
2) dochody majątkowe w wysokości       -   4 014 788,00 zł  
Wydatki ogółem -  19 289 350,19 zł , w tym : 
1) wydatki bieżące w wysokości        - 12 935 880,01 zł 
2) wydatki majątkowe w wysokości -   6 353 470,18 zł 

 
§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 

w kwocie 1 286 001,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) emisji obligacji w kwocie 718 000,00 zł; 
2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 568 001,00 zł. 

 
§ 5. Załącznik Nr 6 obejmujący Plan dotacji z budżetu Gminy Strzelce Wielkie 

w roku 2015 do uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 
2015 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 
§ 6. Załącznik Nr 9 obejmujący Dochody budżetu państwa związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych 
gminom odrębnymi przepisami na 2015 rok do uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy 
Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do 
niniejszej uchwały.  

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Eugeniusz Kowalski 

 


