
UCHWAŁA Nr 260/XXXV/22 
RADY GMINY POCZESNA 

z dnia 7 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 257/XXXIV/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 stycznia 2022 roku    
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)  
Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 257/XXXIV/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2022 rok  
§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
 

"W uchwale Nr 245/XXXIII/21 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie 
budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
 
Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 364 900,40 zł, który 
zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z:  
a) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 488 572,40 zł, 

b) przychodami ze spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 86 334,00 zł, 
c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 902 542,00 zł, 
d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie  
1 676 172,00 zł, 
e) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 211 280,00 zł; 
2) dokonuje się zmiany w wydatkach budżetowych polegających na przesunięciu pomiędzy działami 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
3) załącznik nr 12 „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gminy Poczesna w roku 2022", który otrzymuje 
brzmienie zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały." 
 
 

 § 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna. 
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

mgr Iwona Choła 
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