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UCHWAŁA NR XXXII/ 220 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 14 marca 2013 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/13 z 10 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Cegłów na 2013 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”,  „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz 
art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.). 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 

W uchwale nr XXXI/216/13 z dnia 10 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i 
pożyczek zaciąganych na: 

a) a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, 
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013r. określonego w § 3 pkt.1 i 2, 
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i 

kredytów w wysokości określonej w § 4 ust.2.” 
2. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 

2.000.000,00 zł, 
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 3 pkt.1 i 2, 
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek do wysokości  określonej w § 4 ust. 2.” 
 

§ 2. 
Dokonać zmian w planie dochodów wg załącznika Nr 1. 
 

§ 3. 

Dokonać zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 2. 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 


