
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/161/12 

RADY GMINY KOCHANOWICE 

z dnia 14 września 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 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 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§ 1. 1.Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, jak niżej:  

  

Dział  Rozdz.  Treść  Dochody  

Zmniejszenie  Zwiększenie  

400  40002  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna , gaz i wodę  

Dostarczanie wody  

- dochody bieżące , z tego:  

* wpływy z usług  

480.000,00  

480.000,00  

480.000,00  

480.000,00  

 

700  70004  Gospodarka mieszkaniowa  

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

- dochody bieżące , z tego:  

- rozliczenia z podatku VAT  

360.000,00  980.000,00  

 

980.000,00  

980.000,00  

980.000,00  

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

- dochody majątkowe, z tego:  

* dochody ze sprzedaży majątku  

- dochody bieżące , z tego:  

* wpływy z różnych dochodów  

360.000,00  

340.000,00  

340.000,00  

20.000,00  

20.000,00  

 

754  75416  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Straż gminna  

- dochody bieżące , z tego:  

* wpływy z mandatów karnych  

400.000,00  

 

400.000,00  

400.000,00  

400.000,00  

 

900  90001  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

- dochody bieżące , z tego:  

* wpływy z usług  

450.000,00  

450.000,00  

450.000,00  

450.000,00  

 

  Razem dochody  1.690.000,00  980.000,00  
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2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy jak niżej:  

  

Dział  Rozdz.  Treść  Wydatki  

Zmniejszenie  Zwiększenie  

400  40002  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

Dostarczanie wody  

- wydatki bieżące , z tego:  

·         wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

450.000,00  

450.000,00  

450.000,00  

 

450.000,00  

 

900  90001  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

- wydatki bieżące, z tego:  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

320.000,00  

320.000,00  

320.000,00  

 

320.000,00  

60.000,00  

 90015  Oświetlenie ulic , placów i dróg  

- wydatki bieżące , z tego:  

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

 60.000,00  

60.000,00  

 

60.000,00  

  Razem :  770.000,00  60.000,00  

§ 2. Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 1.300.000,00 z tytułu emisji obligacji 

komunalnych , zwiększyć rozchody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 1.300.000,00 z tytułu spłat rat 

kredytów.  

§ 3. 1.Dokonać zmiany załącznika Nr 3 pn „ Przychody budżetu gminy na 2012 rok” wprowadzonego do 

budżetu gminy uchwałą Nr XIV/105/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2011 r , w sprawie 

budżetu gminy na 2012 rok , zmienionego uchwałą Nr XVI/116/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 lutego 

2012 roku , uchwałą Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 maja 2012 r , uchwałą Nr 

XIX/134/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31 maja 2012 r.,oraz uchwałą Nr XXIII/161/12 Rady Gminy 

Kochanowice z dnia 14 września 2012r.Załącznik Nr 3 po zmianach otrzymuje nową treść i stanowi integralną 

część niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmiany załącznika Nr 4 pn „Rozchody budżetu gminy na 2012 rok 

związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek” wprowadzonego do budżetu gminu na 2012 rok 

Uchwałą Nr XIV/105/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy , 

zmienionego uchwałą Nr XVI/117/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 lutego 2012 r, , uchwałą Nr 

XVIII/127/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10 maja 2012 r .Załącznik , o którym mowa wyżej otrzymuje 

nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Jerzy Pietrek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/12 

Rady Gminy Kochanowice 

z dnia 14 września 2012 r. 

Przychody budżetu gminy na 2012 rok  

  

 

Paragraf  

 

Treść  
Kwota przychodów 

przed zmianą  
Wprowadzana 

kwota przychodów  
Kwota 

przychodów po 

zmianie  

952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym , w tym:  

- kredyty  

1.105.284,00  0  1.105.284,00  

955  Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  0  0  0  

950  Przychody z tytułu wolnych środków  652.107,54  0  652.107,54  

903  Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

550.137,17  -0  550.137,17  

931  Przychody ze sprzedaży innych papierów 

wartościowych  

0  1.300.000,00  1.300.000,00  

 Razem:  2.307.528,71  1.300.000,00  3.607.528,71  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/12 

Rady Gminy Kochanowice 

z dnia 14 września 2012 r. 

Rozchody budżetu gminy na 2012 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek  

  

§  Treść  Kwota rozchodów 

przed zmiana  

Wprowadzana kwota 

rozchodów  

Kwota rozchodów 

po zmianach  

992  Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  1.617.402,00  1.300.000,00  2.917.402,00  

963  Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej  

2.059.644,93   2.059.644,93  

 Razem:  3.677.046,93  1.300.000,00  4.977.046,93  
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