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z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe wg § 1 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe wg § 2 Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI /199/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 9 maja 2012r.

§1
Zmniejsza się wydatki budżetowe:
dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 39 514 zł,
rozdział 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 39 514 zł,
§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 39 514 zł,

§2
Zwiększa się wydatki budżetowe:
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 39 514 zł,
rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 39 514 zł,
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 37 414 zł,
§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2 100 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

