
                                              Uchwała Nr XXII/144/2012        

Rady Gminy Dąbrowa Zielona  

z dnia 18.09.2012 roku 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o               

samorządzie gminnym  ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz  art. 

211,  212, 214, 215, 217 i 219  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz. 1240 z póżn. zmianami) 

 

Rada Gminy Dąbrowa Zielona 

uchwala 

 

§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetowe wg załącznika nr 1 o kwotę  zł      355.960,35                                                 

2. Zmniejsza się dochody budżetowe wg załącznika nr 1 o kwotę zł      162.896,23                                                       

3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg załącznika nr 2 o kwotę   zł      586.528,39                           

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg załącznika nr 2 o kwotę  zł   1.233.726,72                                               

5. Załącznik dotyczący przychodów i rozchodów otrzymuje nowe brzmienie wg załącznika nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

6.  Załącznik nr 4 do budżetu „Wykaz inwestycji na 2012r.”otrzymuje nowe brzmienie wg                                                                              

załącznika  nr 4 do niniejszej uchwały. 

7.  Załącznik nr 7 do budżetu dotyczący udzielanych dotacji otrzymuje nowe brzmienie wg 

załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik nr 8 do budżetu dotyczący realizacji projektów z udziałem środków UE otrzymuje 

nowe brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

                                       

                                                                               § 2                                                                             

 

  Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2012 rok ulega zmianie i wynosi: 

 - dochody  zł 14.916.641,73 

 - wydatki   zł 16.416.919,16 

                                                                              § 3 

Ustala się nowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 

zł  3.290.021,96  w tym: 

- pożyczki zł 1.287.007,28 ( WFOŚiGW zł 420.300,00 oraz  BGK zł 866.707,28) 

- kredyty   zł 2.003.014,68 ( w banku wybranym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych - 

wkład własny do zadań inwestycyjnych). 

 

                                                                               § 4 

 

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

  § 5 

 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


