
UCHWAŁA NR OG-BR.0007.14.80.2013
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 30 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 roku 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. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy o kwotę 46.506,20 zł 

(Słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześć złotych 20/100)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę 0,20 zł 

(Słownie: dwadzieścia groszy)

zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę 57.886 zł 

(Słownie: pięćdziesiąt siedem  tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetowe gminy o kwotę 11.380 zł 

(Słownie: jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

pkt I : 

- Dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 
o kwotę 9.100 zł 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikuje w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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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

710
DZIAŁALNOŚĆ 

USŁUGOWA
-5006,00 -5006,00 -5006,00 -5006,00

71014

Opracownia geodezyjno-

kartograficzne
-5006,20 -5006,20 -5006,20 -5006,20

71004

Plany zagospodarowania 

przestrzennego
0,20 0,20 0,20 0,20

750
ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA
-20400,00 -20400,00 -20400,00 -20400,00

75022 Rada Gminy -3500,00 -3500,00 -3500,00 -3500,00

75023 Urząd Gminy -16900,00 -16900,00 -16900,00 -16900,00

757
OBSŁUGA DŁUGU 

PUBLICZNEGO
-6000,00 -6000,00 -6000,00

75702

Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego

-6000,00 -6000,00 -6000,00

900

GOSPODARKA 

KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA

-9100,00 -9100,00 -9100,00

90001

Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
-9100,00 -9100,00 -9100,00

926 KULTURA FIZYCZNA -6000,00 -6000,00 -6000,00 -6000,00

92601 Obiekty sportowe -6000,00 -6000,00 -6000,00 -6000,00

OGÓŁEM -46506,00 -46506,00 -31406,00 -6000,00 -25406,00 -9100,00 -6000,00

Wydatki 

bieżące

Wydatki 

jednostek 

budżetowych,

Z tego

Z tego Z tego

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
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wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

Dotacje na 
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Świadczenia 

na rzecz 

osób 

fizycznych

Wydatki na 
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Wypłaty z 

tytułu 

poręczeń i 

gwarancji

Dział Rozdział
Nazwa 

jedn.budż
Nazwa

Wydatki 

ogółem

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.14.80.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 30 grudnia 2013 r.
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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 

700 Gospodarka mieszkaniowa -21.000  -21.000 

 - dochody z najmu dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

-21.000  -21.000 

756 Dochody od osób prawnych od osób 

fizycznych oraz od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

-25.506  -25.506 

 - podatek od spadków i darowizn -6.200  -6.200 

 - podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

-30.686  -30.686 

 - podatek rolny 3.380  3.380 

 - podatek od środków transportowych 6.500  6.500 

 - odsetki od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat 

1.500  1.500 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.14.80.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 30 grudnia 2013 r.
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 OGÓŁEM -46.506  -46.506 
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