
UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 
RADY GMINY PAWŁOSIÓW 

z dnia 20 marca 2012 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 
1240 z późn. zm.) Rada Gminy Pawłosiów uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 72 000 zł przeznaczone na utrzymanie gospodarki wodno -
ściekowej. 

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 72 000 zł z przeznaczeniem na: 

a) zwrot nienależnie otrzymanej w 2011 roku kwoty części subwencji wyrównawczej ogólnej wraz z należnymi 
odsetkami, 

b) odsetki od podatku od nieruchomości za lata 2007 - 2010, 

c) zwrot niesłusznie otrzymanego odszkodowania za nieruchomości (działki pod budowę autostrady). 

Szczegółowe kwoty zmian wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XVIII/102/2012 
Rady Gminy Pawłosiów 
z dnia 20 marca 2012 r. 

Dział 
Rozdział 
§ 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zmniejszenia Zwiększenia 

700 Gospodarka mieszkaniowa 40 281 
70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
40 281 

6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków majątkowych 

34 570 

4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od 
nieruchomości 

5711 

758 Różne rozliczenia 31 719 
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 
31 719 

2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie 
pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 

28 379 

4580 Pozostałe odsetki 3 340 
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
72 000 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 72 000 
4300 Zakup usług pozostałych 72 000 

Razem 72 000 72 000 


