
UCHWAŁA NR XVll/93/12 

RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2012 rok. 

Na poclstawie 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 ze zm.) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XIV/80/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian: 

1) W tabeli nr 1 „ Dochody budżetu gminy na 2012 r." dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 

1 do niniejszej uchwały. 

2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2012 r." dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 

do nini,3jszej uchwały. 

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w§ 1 wynosi: 

a) dochody budżetu 9.639.673,05 zł, w tym: 

- dochody bieżące w wysokości 7.909.552,05 zł, 

- dochody majątkowe w wysokości 1.730.121,00 zł, 

b) wydatki budżetu 9.294.079,05 zł, w tym: 

- wydatki bieżące w wysokości 7.119.447,55 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 2.174.631,50 zł. 

§ 3. 1.lłóżnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 

345.594,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. 

2. Przychody budżetu w wysokości 311.500,00 zł, rozchody w wysokości 657.094,00 zł. 

§ 4. § 8. Uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XIV/80/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2012 rok, otrzymuje brzmienie: § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 

550. OOO, 00 zł, 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów w wysokości 

62.000,00 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
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Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r. 
Z\.•:iększania dochodów-; 
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ań zleconych gminie ustawami 
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•e otrzymane z budżetu państwa na realizację 
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Zmniejszenie dochodów 
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Załącznik nr I 
do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XVll/93/12 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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Zmiany wydatków budżetu gminy na 2012 r. 
Zwiększenie wydatków 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XVll/93/12 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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01095 Pozostała działalność 101 066,05 101 066,05 1 434,60 99 631,45 
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Część wyrównawcza subwencji 
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Pomoc materialna dla uczniów 5 726,00 5 726,00 

1mi~~~~~1~:t?t~1;M,~~"t~jjwt~~~rn~$~:~~t~o.~:~:s.1~~§1~lt411t~l~~1I~IiQl:~t.1J§i~~r4§1~~~~rqgH~~~g;p_g-u&1~~grp~q•l~~~Pri;i:of ~919J>.l~~~1~mtą1~~19.ql~q;~:c;,1~łfg~rą9 

PHZlólVqDNlCZ1\CA 
R,~,D' ' UNY EOWJESY 

_,-,;; 
__ ar/Ja1y, Kowalska 


