
UCHWAŁA NR OG-BR.0007.13.76.2013
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz lit "i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY 
RADA GMINY GASZOWICE 

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na rok 2013 o kwotę   55.000 zł 

(Słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na rok 2013 o kwotę  73.985,50 zł 

(Słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 50/100)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na rok 2013 o kwotę  118.235,50 zł 

(Słownie : sto osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści  pięć złotych 50/100)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na rok 2013 o kwotę  10.750 zł 

(Słownie : dziesięć  tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy NR OG-BR.0007.12.84.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 dokonuje się zmniejszenia w dochodach majątkowych w : 

1) Dz. 926 - kultura fizyczna o kwotę 12.166 zł 

2) Dz. 750 - administracja publiczna o kwotę 81.031,19 zł

§ 6. W załączniku Nr 8 do Uchwały Rady Gminy NR OG-BR.0007.12.84.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 dokonuje się : 

1) zmniejszenia wydatków w : 

pkt II 

- Dz. 801 -  Oświata i wychowanie, rozdz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę  3.985,50 
zł

2) zwiększenia wydatków w : 

pkt I 

- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 5.000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz 
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 

DZIAŁ NAZWA PLAN –

DOCHODY 

BIEŻĄCE 

PLAN- 

DOCHODY 

MAJĄTKOWE 

PLAN 

DOCHODÓW 

OGÓŁEM 

(3 + 4 )  

     1             2          3         4       5 

756 Dochody od osób prawnych od osób 

fizycznych oraz od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

31.661,69  31.661,69 

 podatek od nieruchomości 55.000  55.000 

 podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

-23.338,31  -23.338,31 

750 Administracja publiczna -1.700 -81.031,19 -82.731,19 

 dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między  jednostkami 

samorządu terytorialnego- 

współfinansowanie programów i 

projektów realizowanych ze środków z 

funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rybackiego oraz z funduszy unijnych 

finansujących Wspólną Politykę 

Rolną. 

 -81.031,19 -81.031,19 

 pozostałe odsetki -1.700  -1.700 

926 Kultura fizyczna  -12.166 -12.166 

 dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich- 

współfinansowanie programów i 

projektów z funduszy strukturalnych , 

 -12.166 -12.166 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.76.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 18 grudnia 2013 r.
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Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rybackiego oraz z funduszy 

unijnych finansujących Wspólną 

politykę Rolną. 

 OGÓŁEM 29.961,69 -93.197,19 -63.235,50 
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W tym:

Wynagrodz

enia i 

składki od 

nich 

naliczane

Wydatki 

związane z 

realizacją ich 

statutowych 

zadań

Na 

programy 

finansowe z 

udziałem 

środków, o 

których 

mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

757
OBSŁUGA DŁUGU 

PUBLICZNEGO
-70000,00 -70000,00 -70000,00

75702

Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego

-70000,00 -70000,00 -70000,00

801
OŚWIATA I 

WYCHOWANIE
-3985,50 -3985,50 -3985,50 -70000,00

80106

Inne formy wychowania 

przedszkolnego
-3985,50 -3985,50 -3985,50

852 POMOC SPOŁECZNA 5750,00 5750,00 5750,00 5750,00

85219 ośrodki pomocy społecznej 5750,00 5750,00 5750,00 5750,00

921

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO

5000,00 5000,00 5000,00

92116 Biblioteki 5000,00 5000,00 5000,00

OGÓŁEM -63235,50 -63235,50 5750,00 5750,00 1014,50 -70000,00

Zakup i 

objęcie 

akcji i 

udziałów 

oraz 

wniesienie 

wkładów 

do spółek 

prawa 

handloweg

o

Wydatki 

majątkowe

Z tego

Wydatki 

jednostek 

budżetowych,

t

Dotacje na 

zadanie 

bieżące

Świadczeni

a na rzecz 

osób 

fizycznych

Wydatki na 

programy 

finansowe z 

udziałem 

środków, o 

których 

mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 

2 i 3

Wypłaty z 

tytułu 

poręczeń i 

gwarancji

Obsługa 

długu

Inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Dział Rozdział
Nazwa 

jedn.budż
Nazwa

Wydatki 

ogółem

Z tego

Wydatki 

bieżące

Z tego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.13.76.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 18 grudnia 2013 r.
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