
Uchwała Nr XXI/139/2012 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia  30 kwietnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 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  

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 2012 zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 

stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 otrzymuje nowe brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 

stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 otrzymuje nowe brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.             

 

 
 

 



 
Uzasadnienie 

 
do uchwały nr XXI/139/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. Rady Gminy w Nowym Korczynie 
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok. 
 
 
W przedstawionym projekcie uchwały w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa 
Finansów zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 220.869 zł oraz 
z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 48.268 zł. co łącznie stanowi kwotę 
269.137 zł.  
W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących. 
Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa 
w kwocie 33.390 zł na stypendia socjalne dla uczniów oraz zabezpiecza się wkład własny na 
ten cel w kwocie 8.347,50 zł. 
Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków z Funduszu Solidarności UE stosownie 
do wytycznych Ministerstwa Finansów. 
Wprowadza się także zmiany w ramach realizowanego programu „Instalacja systemów 
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych 
w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” ze względu na otrzymaną od lidera projektu 
aktualizację harmonogramu. 
 


