UCHWAŁA NR XXXVII/192/20
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568,
poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/183/20 Rady Gminy Widawa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa na 2020 r. dokonuje się następujące zmiany:
1. § 4. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.
2. § 6. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł;
2) sfinansowanie wydatku inwestycyjnego ujętego w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa
i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana
zbiornika wody w miejscowości Brzyków w kwocie 150.000,00 zł.”.
3. § 6. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa w roku budżetowym 2020 do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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