
UCHWAŁA NR XX/152/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.211, art.212,art.221 ust.1, 
art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr.157, poz.1240 o) w związku 
z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz.1241 ) 

Rada Gminy Świlcza stanowi co następuje : 

§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.560,00zł. w tym: 

1) wykonanie dachu budynku oczyszczali ścieków kwota 10.560,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.560,00 zł. w tym: 

1) dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy na wykonanie przebudowy kolektora 
sanitarnego w rejonie przystanku kolejowego w Świlczy kwota 10.560,00 zł. 

3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Tabela Nr 1 do uchwały  Nr XX/152/2012 
Rady Gminy  Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. 

 
Zestawienie  wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej 

 
Zmniejszenia 
 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.560,00 

 w tym :  
90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód  10.560,00 

 w tym  :  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  10.560,00 

 Ogółem 10.560,00 
 
Zwiększenia 
 

Dział 
Rozdział 
Paragraf 

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota 

1 2 3 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.560,00 

 w tym :  
90017 Zakłady gospodarki komunalnych 10.560,00 

 w tym  :  
6210 Dotacja celowa z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie  

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
samorządowych zakładów  budżetowych  

10.560,00 

 Ogółem 10.560,00 
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