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Uchwała nr XX/144/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 24 września 2012 roku  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211,212, 

214, 215, 222, 235-237,239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                           

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/107/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22.12.2011 r.   

       w sprawie budżetu na rok 2012 zmienionej: 

 Zarządzeniem nr 130/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20.02.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XIII/112/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23.03.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XIV/117/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18.04.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 149/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.04.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XV/122/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.05.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XVI/127/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27.06.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 170/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03.07.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 172/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.07.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 08.08.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Zarządzeniem nr 185/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29.08.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012, 

 Uchwałą nr XIX/139/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 08.08.2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie na rok 2012 

wprowadza się następujące zmiany: 
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1.  Paragraf 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok  w łącznej kwocie           24.591.314,00 zł.,  

           z tego:  

 wydatki bieżące w wysokości                               23.011.668,00 zł.  

 wydatki majątkowe w wysokości                   1.579.646,00 zł.  

          zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.” 

2.  Paragraf 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

  „ 1. Ustala się wysokość wydatków majątkowych  realizowanych w 2012 roku w kwocie 

        1.579.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.” 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do Uchwały nr XX/144/2012 z dnia 24 września 2012 r.  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012  
 
 W związku z podjęciem uchwały nr XIX/140/2012 Rady Gminy Sieroszewice                
z dn. 13 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę 
Sieroszewice do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. 
poprzez nabycie udziałów w spółce o wartości 1.000 zł. dokonuje się przeniesień między 
działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków.  
 


