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UCHWAŁA NR XX/177/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011
z dnia 21 grudnia 2011 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U.Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach na rok 2012 poprzez:
a) zmniejszenie wydatków bieżących:
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 55.000 złotych
b) zwiększenie wydatków majątkowych:
- w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 55.000 złotych, z przeznaczeniem na wyposażenie boiska
sportowego LKS TEMPO Rzeszotary w trybuny
- jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany określone w ustępie 1 nie powodują zmian w deficycie Budżetu Gminy na rok 2012.
3. Zmiany określone w § 1 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2012 Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
21 grudnia 2011 roku, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XX/177/2012
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dział

Rozdział

900
90095

926
92601

Nazwa działu, rozdziału, określenie

Zmniejszenie
w złotych

Zwiększenie
w złotych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

55.000,00

---------------

Pozostała działalność
w tym :
a) wydatki bieżące, w tym :
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych

55.000,00

---------------

55.000,00
55.000,00

-----------------------------

55.000,00

---------------

Kultura fizyczna

------------

55.000,00

Obiekty sportowe
a) wydatki majątkowe, w tym:
- wydatki inwestycyjne
Zadanie: Wyposażenie boiska sportowego LKS TEMPO Rzeszotary
w trybuny

---------------------------------------------

55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00

Ogółem :

55.000,00

55.000,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski

