
Uchwała Nr XXVII/164/2012 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia  26 października 2012 r. 
 

w sprawie 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 2art. 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 wydatków budżetowych gminy na rok 2012 zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

Załącznik nr 4 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 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 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.             

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
do uchwały nr XXVII/164/2012 z dnia 26.10.2012 r. Rady Gminy w Nowym Korczynie 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok. 
 
 
W przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się zmniejszenia planu wydatków 
zabezpieczających wkład własny gminy na wypłatę zasiłków stałych, dodatków 
mieszkaniowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z opieki społecznej zgodnie z informacją otrzymaną z GOPS w N. 
Korczynie. Zwiększa się plan wydatków na zakup energii oraz na składki na ubezpieczenia 
społeczne. Dokonuje się zwiększenia środków na zakup pompy wytwarzającej podciśnienie 
w sieci kanalizacyjnej w związku z możliwością montażu na przepompowni pompy 
o większej wydajności oraz zabezpiecza się środki finansowe na zakup kondensatora  
służącego do wyeliminowania energii biernej występującej na przepompowni ścieków 
co wpłynie na obniżenie kosztów zakupu energii. 
 


