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UCHWAŁA NR XVIII/95/2012
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity : Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.217 ust.2 pkt 2 i 3 oraz art. 235-237 ,ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala 
co następuje : 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 11 066 zł. zgodnie z załącznikiem nr 
1 uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 21 769 946 zł., w tym dochody bieżące 17 837 781 zł., dochody 
majątkowe 3 932 165 zł. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę 261 066 zł zgodnie z załącznikiem nr 
2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 22 893 962 zł., w tym wydatki bieżące 17 965 262 zł., wydatki 
majątkowe 4 928 700 zł 

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 250 000 zł ,który zostanie pokryty przychodami z kredytów 
i pożyczek Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 124 016 zł. 

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 250 000 zł w § 952 przychody z zaciągniętych kredytów 
i pożyczek na rynku krajowym. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 2 837 973 zł. 

§ 4. W uchwale Nr XII/66/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany : 

1. W paragrafie 11 dodaje się punkt 3 w brzmieniu : „ na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 
do wysokości 250 000 zł”, 

2. W paragrafie 12 dodaje się punkt 7 w brzmieniu : ” zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 250 000 zł,”. 

3. Załączniki nr 3 i 4 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonano w związku z : 

1. Dział 630 rozdział 63003- zwiększeniem dochodów z tytułu refundacji wydatków w wysokości 11 066 zł. 
w ramach zrealizowanego w roku 2011projektu pn. „Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej-Etap II” 
z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji budynków likwidowanych szkół. 

2. Dział 010 rozdział 01010 – zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 206 zł. na realizacje 
zadania pn. Budowa ujęcia wody pitnej dla budynków mieszkalnych Różanka 70A i B,701 A i B, 69 

3. Dział 600 rozdział 60095 – wycofaniem z realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy basenie 
w Międzylesiu na działkach 413 i 414 –I etap o wartości 288 192 zł. 

4. Dział 700 rozdział 70005 – zwiększeniem wydatków bieżących w wysokości 11 066 zł. na przeprowadzenie 
inwentaryzacji technicznej budynków likwidowanych szkół. 

5. Dział 754 rozdział 75412 – wycofaniem z realizacji zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach programu EWT. o wartości 43 300 zł. 

6. Dział 801 rozdział 80101 - zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 14 075 zł. 

7. Dział. 926 rozdział 92601 – zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 646 698 zł. na realizację 
zadania pn. „Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzylesiu w ramach RPO” 
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