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UUCCHHWWAAŁŁ AA  NNRR  XXXXII VV//114455//1122  
RRAADDYY  GGMM II NNYY  BBUUKK OOWWSSKK OO  

ZZ  DDNNII AA  1155  PPAAŹŹDDZZII EERRNNII KK AA  22001122  RROOKK UU  
  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.211, art.212, ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  
 

Rada Gminy w Bukowsku 

uchwala co następuje : 

 

§ 1 
 

Wprowadza się następujące zmiany w wykazie zadań jednostki pomocniczej Gminy 
Bukowsko, Sołectwa Wola Piotrowa finansowanych ze środków w ramach funduszu 
sołeckiego. 
 
1) Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą : 
 

1) Wykonanie 4 tablic na przystankach autobusowych o kwotę 1 577,50 zł 
2) Zakup materiału na barierkę na most o kwotę 1 512,14 zł 

 
2) Zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania pod nazwą: 
 

1) Naprawa dróg i przepustów o kwotę  3 089,64 zł 
 

Podstawa: 
Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr II/2012 wraz z protokołem i listą obecności. 

 
§ 2 

 
1. Ustala się wydatki Sołectwa Wola Piotrowa na zadania finansowane w ramach funduszu 
sołeckiego, jak w tabeli: 
 
Nazwa sołectwa  Dział / 

rozdział  
Nazwa zadania  Kwota zadania  Kwota ogółem  

 
Wola Piotrowa 

 
600/60016 

 
Wykonanie 4 tablic 
na przystankach 
autobusowych 

 
 

922,50 zł 

 
 
 
 
 
 

16 603,10 zł 

Zakup materiału na 
barierkę a most  

 
1 487,86 zł 

Naprawa dróg i 
przepustów 

 
11 692,74 zł 

921/92109 Zakup sprzętu ppoż 
oraz skrzynki na 
ten sprzęt 

 
2 500 zł 



 2 

 

2) Ustala się wydatki na rok 2012 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na 
łączną kwotę 216 848,80 zł, w tym ze środków w ramach funduszu sołeckiego  
– w kwocie łącznej 216 848,80 zł. 

 
 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


