
     Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.. 211, art.. 212 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska

w Kolonowskiem uchwała, co następuje:

     W budżecie Gminy Kolonowskie na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się dochody budżetu o kwotę 462 734,00 zł

w tym:

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

                     i od innych jednostek nieposiadających osobowości

                     prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

    od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

    lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

    organizacyjnych

         § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 462 734,00 zł

zwiększa się przychody budżetu o kwotę 388 360,00 zł

w tym:

 § 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 16 778,00 zł

 § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 371 582,00 zł

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 412 360,00 zł

w tym:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67 500,00 zł

    w tym:

   między jednostkami samorządu terytorialnego

   na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

   i zakupów inwestycyjnych o kwotę 67 500,00 zł

rozdz. 60016 Drogi publicznegminne

 - wydatki bieżące, w tym: o kwotę 165 000,00 zł

  wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 165 000,00 zl

rozdz. 60095 Pozostała działalność

 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12 300,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

   - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000,00 zł

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

                - wydatki bieżące, w tym: o kwotę 10 000,00 zł

  wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                     dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

UCHWAŁA NR XVIII/151/12

RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2012 rok.

§ 1



rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 43 560,00 zł

rozdz. 92195  Pozostała działalność

 - wydatki bieżące, w tym: o kwotę 14 000,00 zł

  wydatki związane z realizacja zadań statutowych o kwotę 14 000,00 zł

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 24 000,00 zł

w tym:

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

 - rezerwa ogólna o kwotę 24 000,00 zł

zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 462 734,00 zł

w tym:

 § 991 Udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 462 734,00 zł

     Zmienia się roczny plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały

Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia

budżetu gminy na 2012 rok ( z późn. zm.); po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikem nr 1 do niniejszej uchwały.

     Zmienia się roczny plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,stanowiący 

załącznik nr 5 do UchwałyNr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok ( z późn. zm.); po wprowadzonych zmianach 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikem nr 2 do niniejszej uchwały.

     Zmienia się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały

Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia

budżetu gminy na 2012 rok ( z późn. zm.); po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok i otrzymuje

brzmienie: "udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 472 000 zł".

     W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Kolonowskie na 2012 rok przedstawia się

następująco:

 - dochody budżetu Gminy

   dochody majątkowe

   dochody bieżące

   w tym:

   dochody - zadania zlecone

14 399 776,64 zł

862 880,00 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 2

§ 3

§ 5

15 463 558,64 zł

1 063 782,00 zł

§ 4

§ 6

Zmienia się zapis w § 4 pkt 5 uchwały Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem



 - przychody budżetu

   w tym:

   kredyty i pożyczki

   wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 uofp

   nadwyżka z lat ubiegłych

ogółem dochody i przychody budżetu

 - wydatki budżetu Gminy

   wydatki majątkowe

   wydatki bieżące

   w tym:

   wydatki - zadania zlecone

 - rozchody budżetu

   w tym:

   spłata kredytów i pożyczek

   udzielone pożyczki

ogółem wydatki i rozchody budżetu

Rezerwa ogólna

Rezerwa celowa

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji

Publicznej.

36 000,00 zł

40 000,00 zł

§ 7

§ 8

836 734,00 zł

365 000,00 zł

471 734,00 zł

18 191 647,64 zł

862 880,00 zł

2 728 089,00 zł

1 539 729,00 zl

371 582,00 zł

18 191 647,64 zł

17 354 913,64 zł

3 292 365,00 zł

14 062 548,64 zł

816 778,00 zł


