U C H W A Ł A NR XII/62/12
RADY GMINY ŁASKARZEW
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zmian./ Rada Gminy uchwala, co
następuje :
Dokonać zmian do Uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2011
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaskarzew na 2012 rok polegających na :
§1
1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 61 107,20zł /tj. do kwoty15 180 342,19 zł / zgodnie
z załączoną tabelą nr 1
w tym: dochody bieżące zwiększyć o kwotę 61 107,20 zł / tj. do kwoty 13 630 342,19 zł / ,
2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 61 107,20 zł /tj. do kwoty 17 610 167,19/ zgodnie z
załączoną tabelą nr 2
w tym: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 61 107,20 zł. / tj. do kwoty 13 007 339,19/,
3. przemieszczeniu kwot w planie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:
w załączeniu tabela nr 3 - zmiany w planie wydatków z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie, tabela nr 6 - limity wydatków inwestycyjnych /po zmianach/ na lata
2012-2015 oraz tabela nr 6a - plan wydatków majatkowych /po zmianach/ na 2012 rok.
§2
Zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 rok dokonano w oparciu o:
1/ obustronne porozumienia SO.031.4.2012 z dnia 13.02.2012r. i porozumienie SO.1.2012 z dnia
21 lutego 2012r. zawarte z gminą Garwolin w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z
terenu Powierzającego uczęszczających na terenie Przyjmującego,
2/ kalkulację wyceny naprawy autobusu przez PZU SA,
3/ własne spostrzeżenia,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew .
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Hanna Cichecka

