
UCHWAŁA nr XXXIII/239/2014 
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

 

z dnia 18 sierpnia 2014 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy nr XXIX/203/2013  
z dnia 30 grudnia 2013 roku  

w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2014 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d , pkt.10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.6 w związku  z art. 89 ust.1 i art.90, art. 
214, art. 215, art. 217, art. 235 do art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienia się ust. 4 w § 2 Uchwały Nr XXIX/203/2013 z dnia 30.12.2013 roku nadając mu brzmienie: 
 
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 
771.000 zł.” 
 

§ 2 
 
Zmienia się ust. 5 w § 2 Uchwały Nr XXIX/203/2013 z dnia 30.12.2013 roku nadając mu brzmienie: 
 
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 710.000 zł..” 
      

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
W związku z planowanym do zaciągnięcia na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji 
magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach Wielkich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna i 
komunikacyjną” kredytem długoterminowego w kwocie do 360.000,00 zł. i pożyczką w kwocie 
471.000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej niezbędnym jest ustalenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
długoterminowych i krótkoterminowych dla roku budżetowego 2014 i upoważnienie dla Wójta 
Gminy do ich zaciągania w ramach ustalonego limitu. 


