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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 23 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/353/22 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 września 2022 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), 

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

W uchwale Nr XLIV/353/22 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 września 2022 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2022: 

1) § 1 pkt 13 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (§950 Wolne środków, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 733 197,80 zł oraz zmniejsza się 
przychody z tytułu zaciągniętych kredytów (§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 
rynku krajowym) o kwotę 170 730,00 zł”.; 

2) Wprowadza się § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się limit zobowiązań na 2022 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym: 

a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, 

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 181 000,00 zł, 

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 215 000,00 zł.”. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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Uzasadnienie 

Powyższa Uchwała podejmowana jest w celu doprecyzowania Uchwały Rady Gminy Hyżne 
Nr XLIV/353/22 z dnia 2 września bieżącego roku z uwagi na to, iż nie zostały w niej zapisane limity 
kredytowe, które należało zmniejszyć w przypadku zmniejszenia kwoty kredytu długoterminowego oraz 
doprecyzowane zapisy dotyczących przychodów. 
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