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UCHWAŁA NR XXVI/158/12 
RADY GMINY  SKAR ŻYSKO KOŚCIELNE 

z dnia 30 listopada 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 5 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: „Wydatki na programy i 
projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
 

Załącznik Nr 6 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: „Przychody i rozchody 
budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6 
 

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 6 do niniejszej uchwały.  
 

§ 7 
 

Załącznik Nr 10 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 jednostek 
pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej 
uchwały.  
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§ 8 
 

Paragraf 3 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.   Deficyt budżetu gminy w wysokości  2 595 004,89 zł, który zostanie pokryty 
      przychodami   pochodzącymi z: 
      -  kredytów w kwocie                                                                            -    1 079 036,25  zł, 
      -  pożyczek w kwocie                                                                            -                  0,00  zł, 
      -  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                                -                  0,00  zł, 
      - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  
                                                                                                                          – 1 515 968,64 zł. 
2.   Przychody budżetu w wysokości  3 991 720,89 zł, rozchody w wysokości 1 396 716,00 zł, 
zgodnie  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

§ 9 
 
Paragraf 9   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:  

 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji 
komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 
1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w  kwocie           1 000 000,00 zł  w tym: 
      1.a) kredyty                                                                                      1 000 000,00 zł, 
                       
2)  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   w  kwocie           1 079 036,25 zł w tym: 
      2.a) kredyty                                                                                        1 079 036,25 zł, 
 
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   w kwocie               1 150 000,00 zł, w tym 
      3.a) kredyty                                                                                      1 150 000,00 zł, 
 
4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie                                       1 083 157,00 zł, w tym: 
      4.a) z tytułu pożyczek                                                                      1 083 157,00 zł.  

§ 10 
 
Upoważnia się Wójta do zaciągania  kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów 
zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały. 
 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 12 
 

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


