
UCHWAŁA NR XLII.281.2018
RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, 
art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2017r. poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLI.270.2017 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
Budżetu Gminy Stara Kamienica na rok 2018 wprowadza się następujące zminy: 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł, 2. Ustala się limit 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 w 
kwocie 42.000,00 zł, 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek do kwoty 150.000,00 zł udzielanych przez 
Wójta Gminy w roku budżetowym. 4. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych w roku budżetowym 
poręczeń do kwoty 1.141.000,00zł.” 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego 
w § 8 ust.1, 2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na cele określone w art.89. ust.1 pkt 2, do wysokości 
limitu określonego w § 8 ust.2, 3) dokonywania zmian na wynagrodzenia i uposażenie wynikające ze stosunku 
pracy w ramach wydatków bieżących w obrębie tego samego działu, 4) dokonywania zmian w planach 
finansowych wydatków rocznych majątkowych między zadaniami w obrębie tego samego działu oraz do 
przeniesień pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi w ramach tego samego działu, 5) przekazania 
kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyjątkiem 
wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

Jolanta Kuczewska
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