
Id: KGJMC-FRCIJ-DTWKG-CPPIA-ANFEP. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XXVIII/166/2012
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 8 listopada 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nowym Korczynie 

mgr Paweł Kulik
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Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwoty: 

- 100.000,00 zł. z tytułu wnioskowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na remont stacji uzdatniania wody uszkodzonej w wyniku powodzi w 2010 roku, 

- 11.144,35 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
3.082,39 zł. wpłaty mieszkańców jako udział własny na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Korczyn, 

- 2.300,00 zł. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z opieki społecznej 

- 40.948,00 zł. z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie w 80 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym. 

Zabezpiecza się również wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 10.237,00 zł. co 
stanowi 20 % wydatków na ten cel. 
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