
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/133/12 

RADY GMINY SPYTKOWICE 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591), oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240). Rada Gminy Spytkowice Uchwala, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się w budżecie gminy planowane dochody budżetu o kwotę 70.729,72 zł.,  

w tym: dochody bieżące o kwotę 70.729,72 zł.  

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę – 70.729,72 zł  

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:  

1) zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie 70.307,00zł, w tym:  

a) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 70.307,00 zł  

2) zwiększenia wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, 

ust. 1, pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie 422,72 zł.  

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

 1  Dochody budżetu stanowi kwota  12.842.048,81 zł  

 Dochody bieżące   12.079.596,81 zł  

 Dochody majątkowe   762.452,00 zł  

2.  Wydatki budżetu stanowi kwota:  16.834.047,31 zł  

 Wydatki bieżące   11.293.201,31 zł  

 wydatki majątkowe  5.540.846,00 zł  

3.  Przychody budżetu stanowi kwota:  4.680.059,27 zł  

4.  Rozchody budżetu stanowi kwota:  688.060,77 zł  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Barbara Dziur 
 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXIII/133/12   

Rady Gminy Spytkowice   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Spytkowice na rok 2012  

  
Dział  

 

Rozdz.  

 

Nazwa – rodzaj 

 

Zwiększenia  

 

Zmniejszenia  

     

758   RÓŻNE ROZLICZENIA  70.307,00   

 75802  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego  

70.307,00   

  w tym dochody bieżące:  

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - §2750  

 

70.307,00  

 

     

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ  

422,72   

 85395  Pozostała działalność  422,72   

  w tym dochody bieżące:  

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp:  

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich-§2007  

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich-§2009  

 

422,72  

 

 

137,90  

 

 

 

 

284,82  

 

     

  RAZEM  

w tym:  

- dochody bieżące :  

z czego ze środków z Unii Europejskiej  

- dochody majątkowe:  

z czego ze środków z Unii Europejskiej  
 

70.729,72  

 

70.729,72  

422,72  

0  

0  

 

 

Przewodniczący Rady  

Barbara Dziur  
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/133/12   

Rady Gminy Spytkowice   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Spytkowice na rok 2012  

 Dział  Rozdz.  Nazwa – rodzaj wydatku Zwiększenia  Zmniejszenia  

     

600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  60.307,00   

 60016  Drogi publiczne gminne  60.307,00   

  w tym:  

A) wydatki bieżące  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, 

w tym:  

1.2) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  

 

60.307,00  

60.307,00  

 

60.307,00  

 

     

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA  10.000,00   

 75023  Urzędy gmin  10.000,00   

  w tym:  

A) wydatki bieżące  

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, 

w tym:  

1.2) wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych  

 

10.000,00  

10.000,00  

 

10.000,00  

 

     

853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ  

422,72   

 85395  Pozostała działalność  422,72   

  w tym:  

A) wydatki bieżące  

4) wydatki bieżące na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 i 3  

 

422,72  

422,72  

 

     

  RAZEM  70.729,72   

 

Przewodniczący Rady  

Barbara Dziur  
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