
UCHWAŁA NR XXIV/146/2020 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechlinek na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu budżetu gminy Żelechlinek na rok 2020. Po zmianie 
planowany deficyt w kwocie 2.492.504,86 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w wysokości 1.230.000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych, w wysokości 1.257.303,65 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa 
w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.201,21 zł. 

§ 2. Planowane na rok 2020 spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 622.696,35 zł po 
zmianie zostaną pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. 

§ 3. § 2 pkt 2 Uchwały nr XIX/116/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 maja 2020 roku otrzymuje 
brzmienie:” § 7 pkt. 2 Uchwały nr XVI/79/2019 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje 
brzmienie: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek wraz z kosztami do kwoty 1.850.000,00zł oraz sfinansowanie planowanego na rok 2021 deficytu 
budżetu gminy wraz z kosztami do kwoty 477.000,00 zł " 

§ 4. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Piotr Mikinka 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/146/2020 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 5 października 2020 r. 

UZASADNIENIE ZMIAN 

Uchwalając budżet Gminy Żelechlinek na rok 2020 określono: 

᠆ przychody w kwocie 1.230.000,00 z przeznaczeniem na: spłatę kredytów i pożyczek 632.727,60 zł oraz pokrycie 
deficytu budżetu 597.272,40 zł. 

W wyniku umorzenia pożyczki w kwocie 10.031,25 zł rozchody stanowią kwotę 622.696,35 zł. 
W związku z tym przychody w kwocie 1.230.000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia w kwocie 
622.696,35 i pokrycie deficytu 607.303,65 zł. 

W Uchwale nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 5 października 2020r.  dokonuje się zmian 
w budżecie gminy na rok 2020 w następujący sposób: 

1. Deficyt w kwocie 2.492.504,86 zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 
1.230.000,00 

wolnymi środkami z art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1.257.303,65 

wolnymi środkami z art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5.201,21 

2. Planowane do spłaty na rok 2020 wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 622.696,35 zostaną 
spłacone z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. 

Zwiększony został również limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi do kwoty 1.850.000,00 zł w roku 
2020, natomiast limit ustalony na rok 2021 w kwocie 477.000,00 zł pozostaje bez zmian. 

Łącznie udzielony limit na rok 2020 i 2021 nie powinien przekroczyć kwoty 2.327.000,00 zł. 

Dokonane zmiany zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029.
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