
          
Uchwała Nr XXXIX/278/2018 

Rady Gminy Mielec 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018 Nr 
XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r.  
 
  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze 
zmianami) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia                  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 
ze zmianami) 

 
Rada Gminy Mielec 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Uchwale budżetowej Gminy Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy 
Mielec z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się poniższe zmiany: 
 

1) §  4 otrzymuje brzmienie: 
 
Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy  
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie                            5 054 121,10 zł 
z tego: 

1) Paragraf 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na                                                          
    finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków                                                      
    pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”                                           26 568,50 zł   

2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych  pożyczek  
    i kredytów na rynku krajowym”                                                          5 027 552,60 zł 

 
2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

 
1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy  
    w kwocie                                                                                           1 279 136,78 zł 
   1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  
        i kredytów” z następujących tytułów; 
        a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie                                       640 000,00 zł 
        b) spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie                                     639 136,78 zł 

 

2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie                                 1 279 136,78 zł                 
    zostaną sfinansowane: 
    1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 252 568,28 zł 
    2) przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych na                                                          
        finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków                                                      
        pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                        26 568,50 zł 



§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 
 

§ 3 
 

Nadzór na wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Gminy Mielec.  
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń         
w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia. 
 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY 
                RADY GMINY MIELEC 
 
 
                                                                                       JAN KOŁODZIEJ 

 

 


