UCHWAŁA NR XX/162/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
157, poz. 1240z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r, poz. 879) wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 280.066,00 zł i zmniejsza się o kwotę 254.016,00 zł. Plan dochodów
budżetu Gminy ogółem wynosi 45.006.382,00 zł.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 280.066,00 zł i zmniejsza się o kwotę 254.016,00 zł, tj. do kwoty
42.293.526,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały
Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 31.957,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.907,00 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 47.773.758,00 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31.957,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.907,00 zł , tj. do kwoty
38.870.303,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte
Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą
Finansową”.
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