Uchwała Nr XXII-159/12
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy
Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XIII-91/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
§2
Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 371.908 zł, jak niżej:
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich – 271.908
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 100.000
§3
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 388.888 zł, jak niżej:
1. Dział

900

Rozdział 90001

2. Dział
801
Rozdział 80101

Rozdział 80110

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– 371.908
Gospodarka ściekowa i ochrona wód– 371.908
Wydatki majątkowe – 371.908
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 371.908
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.980
Szkoły podstawowe – 11.430
Wydatki bieżące – 11.430
z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.430
Gimnazja – 5.550
Wydatki bieżące – 5.550
z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.550

§4
Zwiększa się planu dochodów budżetu gminy o kwotę 11.935 zł jak niżej:
Dział
758
Rozdział 75802

RÓŻNE ROZLICZENIA – 11.935
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
– 11.935

§ 2750

Dochody bieżące – 11.935
z tego:
Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 11.935

§5
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 28.915 zł jak niżej:
Dział
801
Rozdział 80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28.915
Szkoły podstawowe – 11.430
Wydatki bieżące – 11.430
z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.430

Rozdział 80110

Gimnazja – 5.550
Wydatki bieżące – 5.550
z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.550

Rozdział 80104

Przedszkola – 11.935
Wydatki bieżące – 11.935
z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.935

§6
Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5.733.958 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) kredytów i pożyczek w wysokości 3.387.342 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 481.980 zł,
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.864.636 zł.

1.

2.
3.

4.

§7
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach 20.869.361,95 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości – 19.583.238 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 1.286.123,95 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi 6.233.958 zł
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 26.603.319,95 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości – 18.070.947,60 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 8.532.372,35 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi 500.000 zł.

§8
1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2012”,
który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 „Ustala się przychody i rozchody gminy na 2012
rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
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3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 „Plan dochodów zadań zleconych”, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 „Plan wydatków zadań zleconych”, który
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 „Planowane zadania remontowe na rok 2012”,
który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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