
Uchwała Nr  V/18/15 
Rady Gminy Strzelce Wielkie 

z dnia 25 lutego 2015 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie  
z dnia 27 stycznia  2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, art. 213, art. 214, art. 215, 

art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku 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. W Uchwale Nr IV/12/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia  2015 

roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

2. § 5. otrzymuje brzmienie: 

 „§ 5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 700 000,00 zł, w tym na:      

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  1 500 000,00 zł;    

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 

w kwocie 2 200 000,00zł.”                                       

3. W § 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 129 475,24 zł, z tego na:  

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 29 500,00 zł;  

b) utrzymanie rezultatu projektu „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych 

w miejscowości Strzelce Wielkie” w kwocie 99 975,24 zł.”  

4. W § 12 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego 

deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 

2 000 000,00 zł,” 

                                                                                          

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Eugeniusz Kowalski 


