Uchwała Nr XXXIX /831201Ż
Rady Gminy w Birczy
z dnia 29 października 2012 roku

I

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Na podstawie art' l8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 nrarca l990 roku o samorządzie gminnym
tekst jednolity Dz.U. z 200l roku Nr 142 poz' 1591 zpózniejszymi zmianami / otaz art.2II i2l2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych lDz. Ll . z 2OO9 roku Nr 157,
poz. 1240 zpoŻniejszymi zmianami l, Rada Gminy w Birczy uchwala co następtrje:
$

1.

1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 243.l9l,53 zł. zgodrlie zzałącznikiem tlr

na podstawie:

- pisnra Mirristerstwa Spraw Wewnętrzrryclr

\ź

-

znak BUSKŻJ-sq0l-6-3ll12

z

l do niniejszej uchwały

drńa

l2

pażdziernika 2012

roku przyznającego w ramach podziałLr środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowania
w wysokości
96.109,00 zł.

Z przenlaczenietn na

realizac.ję zadania pn.,, Rernorrt drogi za tnostem

Podgórskiego w km 0+000-0+2l5 na dz. ew. nr 629 ,613,614

w

l<ierunl<u

stawów Pana

,,

- pisrna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych _ znak BUSKZ-l-590l-6_l22llŻ z dnia l2 października 20l2
rokl przyznającego w ramaclr podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowania

w

wysokości

120.000,00 zł.

z przeznaczenienr na realizację zadania pt1. ,,RentoIlt drogi gminnej w nriejscowości Leszczawka nr ewid.
dz. 41B, 419, 420,42l,4Ż2 w krn l +850 - 2+400"
- umowy Nr BN/82l l/l2 dotyczącej dofinansowarlia zadań w ranraclr Progranru Biblioteki Narodowej
,.Zakup rtowościwydawrriczych do bibliotek Zawartą porniędzy Biblioteką Narodową

w Warszawie a Gnrinrrynr ośrodkiem Kultuty, Sportu i Turystyki w Birczy w wysol<ości- 2.500,00 zł.
l do uftlowy finansowej Progranr ,,Uczetrie się przez całe życie" Wizyty Przygotowawcze
Comeniusa_Senrinariunr. Kontaktowe Nutner ulTlowy * 2012-|-PLl-CoM09-32692 zawartą porniędzy
Fundacją Rozwoju Systenru Edukacji - Narodową Agencją Progranru ,,Uczenie się przez całe życie"
a Gnliną Bircza w wysokości
- 316,73zł.
- pisma Wojewódzkiego Furlduszu oclrrony Srodowiska iGospodarki Wodnej w Rzeszowie - znak
WFOS.ME.PP.4021046ll2-00lll332ll2 z drlia 4 pażdzierrlika 20l2 rol<u przyzrla.iącego dotację w ralnaclr
programu priorytetowego,,Gospodarowanie odpadanli innynri niż konrunalne' CzęścIl- Usuwanie wyrobów
zawierającyclr azbest'' w wysokośc
- 24.265,80 zł.

- aneksu Nr

2.Zwięl<sza się wydatki budzetu o kwotę 243.l9l,53 zł. zgodnie zzaŁącznikiem nr2 do niniejszej uchwały.

3.Zwiększasię doclrody budzetu o kwotę 62'620,00 zł. zgodl'lie

uclrwĄ.

z

zatlączlikieln ttr 3 do niniejszej

4.Zwiększa się wydatki budzetu o kwotę 62'620,00 zł. zgodrlie zzałącznikietrr lrr 4 clo niniejszej

uchwały.
5.Zrnnie.isza się wydatki budzetu o kwotę 40.000.00 zł. zgodrlie zzałącznikienl lrr 5 do ninie_isze.i
uchwały.
6.Zwiększa się wydatki budzętLr o kwotę 40.000,00 zł. zgodrńe z załączt'tikielrr nr 5 do ninie.|sze.i
uchwały.

$2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

s3.

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

