UCHWAŁA NR XXVII/133/2012
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 11 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

30 000,00 zł

§ 2.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4 283,00 zł
34 283,00 zł

§ 3.
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr X/96/2012 Rady Miejskiej w
Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2012 rok polegające na uaktualnieniu planowanych wydatków na rocznych
zadaniach inwestycyjnych zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie:
1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność dokonano na

podstawie otrzymanego zawiadomienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o
dofinansowaniu z budżetu Województwa środków w kwocie 30 000 zł na przebudowę dróg
gminnych ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w pozycjach 12 i 13.
2. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 600 Transport i łączność
dokonano na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z
dnia 3 września 2012 roku informujące o wyrażeniu zgody na wykorzystanie pozostałej
kwoty dotacji na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w
pozycjach: 16, 17 i 18.
3. Przesunięć miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 801 Oświata i
wychowanie dokonano na zabezpieczenie wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika
zatrudnionego na umowę – zlecenie.

