
UCHWAŁA NR XVII/107/2012
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok 

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  4,  pkt  9 lit.  „d”,  pkt  9 lit.  „i”,  ustawy z dnia  8 marca  1990  r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2001r.  nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  art.  211,  art.212, art.214, 
art.215, art.235, art.236, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 
157 poz.1240, z późn. zm.) 

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się i zmniejsza dochody i wydatki budżetowe. 

1. Zwiększa się dochody: 132 zł, w     tym: dochody bieżące: 132 zł  

 Dział 801- Oświata i wychowanie- 132 zł 

w tym:  z tytułu  dotacji  i środków na  finansowanie  wydatków  na  realizacje  zadań  finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:132 zł 

§ 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich- 132 zł 

2. Zmniejsza się dochody: 224.234 zł, w     tym dochody majątkowe: 224.234 zł   

Dział 926 Kultura fizyczna- 224.234 zł 

w tym:  z tytułu  dotacji  i środków na  finansowanie  wydatków  na  realizacje  zadań  finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3: 224.234 zł 

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich- 224.234 zł 

3. Zwiększa się wydatki: 71.148 zł, w     tym: wydatki bieżące- 39.148 zł, wydatki majątkowe-   
32.000 zł 

Dział 750- Administracja publiczna- 5.650 zł 

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 5.650 zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych5.650 zł, w tym wydatki związane z realizacja ich statutowych  
zadań:5.650 zł 

Dział 801- Oświata i wychowanie- 2.367 zł 

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 2.367 zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych1.000 zł, w tym wydatki związane z realizacja ich statutowych  
zadań:1.000 zł 

w tym wydatki  na  programy  finansowane  budżetowych  udziałem środków budżetowych,o  których  
mowa budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 1.367 zł 

Dział 851- Ochrona zdrowia – 30.781 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 30.781 zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych 30.781 zł, w tym wydatki związane z realizacja ich statutowych  
zadań: 30.781 zł 



Dział 926 Kultura fizyczna- 350 zł 

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- 350 zł

 w tym wydatki jednostek budżetowych 350 zł, w tym wydatki związane z realizacja ich statutowych  
zadań: 350 zł 

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 32.000 zł 

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 32.000 zł

 w  tym  inwestycje  i zakupy  inwestycyjne:  32.000  zł w  tym  na  programy  finansowane  z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3-0 zł  

( Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury) 

4. Zmniejsza się wydatki- 21.451 zł, w     tym wydatki bieżące: 21.451 zł   

Dział 750- Administracja publiczna- 21.451 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 21.451 zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych 21.451 zł, w tym wydatki związane z realizacja ich statutowych  
zadań: 21.451 zł 

§ 2. Zmniejsza się rozchody i zwiększa się przychody budżetowe. 

1. Zmniejsza się rozchody: 15.622 zł 

§ 963- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 15.622 zł 

2. Zwiększa się przychody: 258.177 zł 

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- 258.177 zł 

§ 3. Deficyt  budżetu  po  zmianach,  wynosi:  3.542.041  zł,   zostanie  pokryty  przychodami 
pochodzącymi z: 

- wolnych środków: 72.216 zł 

- pożyczek: 2.879.325 zł, 

- kredytów: 590.500 zł 

§ 4. 1. Zmienia się § 13 pkt 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie Upoważnia się Burmistrza 
do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek: 

- na  pokrycie  występującego  w trakcie  roku  przejściowego  deficytu  budżetu  w wysokości: 
1.000.000 zł 

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 3.469.825 zł 

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 1.462.500 zł 

§ 5. 1. Zmienia  się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej-  planowane kwoty dotacji  udzielane 
w roku 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

2. Zmienia  się  załącznik  7 do  uchwały  budżetowej-  planowane  kwoty  na  inwestycje  i zakupy 
inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 



3. Zmienia  się  załącznik  nr  3 do  uchwały  budżetowej-  plan  przychodów  i rozchodów gminy- 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy. 

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                               Waldemar Antkowiak


