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UCHWAŁA NR XVII/142/2012
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
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z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2012 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokui o samorządzie gminnym - Dz.U.Nr 142
poz.1591 z 2001 roku z późn. zm. w związku z art.211, 212 ust.1 pkt 3, pkt 6 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych - Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Ożarów na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
1.Deficyt budżety Gminy w wysokości 983 434 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 983 434 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3 983 434 zł, rozchody
budżetu w wysokości 3 000 000 zł
§ 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 983 434 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 3 000 000 zł
§ 11 Uchwały otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Burmistrza do:
Zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów ,o których mowa w § 10 pkt 1,2 i 3 w celu
sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem podjęcia.
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Miejskiej
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