UCHWAŁA Nr XXVI/115/12
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217
ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )
Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2012 rok
dokonuje się zmian:
1) w przychodach i rozchodach budżetu, jak w załączniku Nr 1.
§ 2. Dochody budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie
41.521.771,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 37.815.527,00 zł
2) dochody majątkowe: 3.706.244,00 zł
§ 3. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie
39.972.817,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące:
36.541.371,71 zł
2) wydatki majątkowe: 3.431.445,29 zł
§ 4. W uchwale Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2012 rok
§ 3. otrzymuje brzmienie:
"§ 3.1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.548.954,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.116.245,00 zł, w tym:
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
3.116.245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.665.199,00 zł w tym: spłaty
krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4.665.199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały."
§ 5. W uchwale Nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2012 rok
§ 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
– w kwocie 3.116.245,00 zł".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Dusza

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI /115 /12
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 lutego 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

1

2
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6

Przychody ogółem:

1

Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

952

Rozchody ogółem:

1

Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów

992

3 228 190,00

-111 945,00

3 116 245,00

3 228 190,00

-111 945,00

3 116 245,00

4 777 144,00

-111 945,00

4 665 199,00

4 777 144,00

-111 945,00

4 665 199,00

Uzasadnienie do uchwały.
PRZYCHODY I ROZCHODY:
1. W związku z zaciągnięciem przez Gminę Kożuchów w 2011 roku mniejszego (niż planowano) kredytu
o kwotę 783.615,70 zł, zmieniły się roczne spłaty kredytu o kwotę 111.945,00 zł. Wobec powyższego
wprowadza się zmianę w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przychodów i rozchodów budżetu
na 2012 rok.

