
 

 

UCHWAŁA NR XXV/143/2012 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr 

XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku.  

Na podstawie art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Miejska w Szczawnicy 

uchwala co następuje:  

§ 1. Wprowadza się zmianę do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady 

Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku polegającą na skreśleniu w paragrafie 9 pkt. 

2 kwoty: 5 000 000 zł i zastąpieniu jej kwotą: 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów zł).  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 

przepisami szczególnymi.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Zachwieja 

 

 

Uzasadnienie  

Projekt zmian w Uchwale budżetowej MiG Szczawnica na 2012 rok w zakresie rozszerzenia 

upoważnienia dla Burmistrza MiG Szczawnica o 2 000 000 zł w zakresie zaciągania kredytów 

i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu (niedoboru) jest 

niezbędny dla aneksowania umowy z Bankiem obsługującym (BS Krościenko) zwiększającej 

kredyt odnawialny (na rach bankowym) – w związku z nieotrzymaniem rozliczenia (tyt. refundacji) 

projektów unijnych zakończonych i dotacji dla gmin uzdrowiskowych - przekraczających ww 

kwotę oraz niezbędnością wypełnienia warunku i terminu wykupu obligacji komunalnych 

w wysokości 2 000 000 zł w terminie do 29.06.2012 r.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Zachwieja 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 lipca 2012 r.

Poz. 3233


		0001-01-01T00:00:00+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




