
Uchwała Nr XV/93/2011 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia  25 listopada 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 ,2 ,4  
art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr  157, poz. 1240) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2011 zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 
2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 
Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 
2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5 
Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 
2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

 

§ 6 

Załącznik nr 9 do uchwały nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 
2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok otrzymuje nowe brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.             



 
 
 

Uzasadnienie 
 
do uchwały nr XV/93/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Gminy w Nowym Korczynie 
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2011rok. 
 
W przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy  
polegających na zmianie klasyfikacji środków na realizację projektu „Indywidualizacja 
nauczania i wychowania klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W planie wydatków zmiany dotyczą przede wszystkim: 
- zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Nowy Korczyn 
w kwocie 7.489,25 zł. 
- zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie kosztów zawiązanych z uczęszczaniem 
dziecka z terenu gminy Nowy Korczyn do przedszkola niepublicznego w innej gminie – 
1.541,00 zł. 
- zmiany klasyfikacji wydatków na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania 
i wychowania klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
oraz przesunięcia środków na wydatki między rozdziałami w ramach planu finansowego 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie 
 


