
UCHWAŁA NR XXXII/204/2021 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/195/2021Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2021 r. § 3 otrzymuje 
brzmienie: "§ 3. W Uchwale Nr XXVII/163/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonuje się 
zmian: 

1. W § 7 pkt 2) zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z kosztami zaciągniętych na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz 
z kosztami do kwoty 9.185.000,00 zł. 

2. W § 12 pkt 1) kwotę 3.175.000,00 zł zwiększa się do kwoty 7.200.347,00 zł." 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zgodnie z przepisami 
przewidzianymi dla ogłoszenia przepisów prawa miejscowego. 

§ 5. 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 XXXII/204/2021 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Do Uchwały Nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian 
budżetu gminy wprowadzono zapis o zwiększeniu limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz 
z kosztami, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek wraz z kosztami do kwoty 9.185.000,00 zł.
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