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UCHWAŁA NR XXV/151/12 
RADY GMINY  SKAR ŻYSKO KOŚCIELNE 

z dnia 30 października 2012 r. 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z  art. 211 i  art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)   

 
RADA GMINY UCHWALA, co nast ępuje: 

 
§  1  

 
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§  2  
 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Limity wydatków na 
wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia  w  2012 roku” otrzymuje brzmienie 
Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 
 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne 
roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  
2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.  
 

§ 6 
 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 
2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
§ 7 

 
Załącznik Nr 11 do   Uchwały  Nr XVI/90/2012  Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.  pod nazwą: „Dochody i wydatki 
związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 
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§ 8 
 

Paragraf 8 ust 1 Uchwały  Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie: 

 
1.  Dotacje podmiotowe dla: 
     1) gminnej  instytucji kultury na łączną kwotę                         -      68 000 zł,  
     2) innych podmiotów w wysokości                                                    -    324 925 zł, 
        w tym: 
        -  ( Stowarzyszenia OSP )  w wysokości                                        -     120 000 zł, 
        -   publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone 
            przez osoby fizyczne lub osoby prawne                                      -    204 925 zł,                                                                             
      zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  
 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 10 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 


