
UCHWAŁA NR OG-BR.0007.6.20.2013
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 23 maja 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 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 
235, art. 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY 
RADA GMINY GASZOWICE 

UCHWALA, CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 48.729,18 

(Słownie zł: czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 18/100)

w tym:

Dochody bieżące

1) W Dz. 852 - Pomoc społeczna 56,18 zł 

- 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 56,18 zł

2) W Dz. 801 - Oświata i wychowanie 31.030 zł 

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 21.030 zł 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000 zł

3) w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związne z ich poborem 16.043 zł w tym : 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.796 zł 

- opłata od posiadania psa 355 zł 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.944 zł 

- wpływy z różnych dochodów 7.948 zł

4) w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.600 zł 

- wpływy z usług 1.600 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 124.086,18 

(Słownie zł: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 18/100)

w tym :

1) W Dz. 852 - Pomoc społeczna 56,18 zł 

rozdz. 85295 - Pozostała działalność 56,18 zł 

wydatki bieżące 56,18 zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56,18 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie programu kapitał ludzki realizowanego przez pomoc społeczną.

2) W Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98.000 zł 
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rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej 96.000 zł 

wydatki bieżące 96.000 zł 

wydatki jednostek budżetowych 96.000 zł w tym : 

- wydatki związne z realizacją ich zadań statutowych 96.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów przez ZOK w Gaszowicach 

rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt 2.000 zł 

wydatki bieżące 2.000 zł w tym : 

wydatki jednostek budżetowych 2.000 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie umowy dla potrzeb schroniska dla zwierząt.

3) W Dz. 801 - Oświata i wychowanie 21.030 zł 

rozdz. 80195 - Pozostała działalność 21.030 zł 

wydatki bieżące  21.030 zł 

wydatki jednostek budżetowych 21.030 zł z tego : 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21.030 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie profilatyki zdrowotnej dla dzieci w ramach wyjazdu na Zieloną 
Szkołę.

4) W Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 zł 

rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 5.000 zł 

wydatki majątkowe 5.000 zł w tym : 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla potrzeb Policji.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na rok 2013 o kwotę zł 230.357 

(Słownie zł: dwieście trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)

1) W  Dz. 600 - Transport i Łączność 130.757zł 

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne 130.757 zł 

wydatki bieżące 130.757 zł 

wydatki jednostek budżetowych 130.757 zł w tym : 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 130.757 zł

2) W Dz. 801 - Oświata i Wychowanie 26.000 zł 

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe 3.000 zł 

wydatki bieżące 3.000 zł 

wydatki jednostek budżetowych 3.000 zł w tym : 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.000 zł 

rozdz. 80104 - Przedszkola 7.000 zł 

wydatki bieżące 7.000 zł 

wydatki jednostek budżetowych 7.000 zł w tym : 

wydatki związne z realizacją ich zadań statutowych 7.000 zł 

rozdz. 80110 - Gimnazja 16.000 zł 
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wydatki bieżące 16.000 zł 

wydatki jednostek budżetowych 16.000 zł w tym : 

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.000 zł

3) W Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo 23.600 zł 

rozdz. 01008 - melioracje wodne 8.600 zł 

wydatki bieżące 8.600 zł 

wydatki jednostek budżetowych 8.600 zł z tego : 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.600 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 zł 

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15.000 zł 

wydatki majątkowe 15.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 zł

4) w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 10.000 zł 

rozdz. 70004 - rózne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10.000 zł 

wydatki bieżące 10.000 zł 

wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł w tym : 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000 zł

5) w Dz. 750 - Administracja publiczna 10.000 zł 

rozdz. 75023 - urząd gminy 10.000 zł 

wydatki bieżące 10.000 zł w tym : 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.600 zł 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.400 zł

6) w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł 

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic placów i dróg 30.000 zł 

wydatki bieżące 30.000 zł w tym : 

wydatki jednostek budżetowych 30.000 zł z tego : 

- wydatki związne z realizacją ich zadań statutowych 30.000 zł

§ 4. W załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.12.84.2012 z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zwiększa się dochody i wydatki w Dz. 852 - Pomoc 
społeczna o kwotę 56,18 zł. 

§ 5. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.12.84.2012 z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zwiększa się w pkt I : 

- wydatki majątkowe w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 zł, rozdz. 75404 - 
komendy wojewódzkie Policji 5.000 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę zł 155.000 

(Słownie zł: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

w tym :

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 155.000 zł 

§ 7. § 4 Uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.12.84.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie: 
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"Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę zł 956.567,37 i zostanie przeznaczona na spłatę 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planuje się rozchody w kwocie 956.567,37 zł."

§ 8. W załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.12.84.2012 z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 dokonuje się następujących zmian:  plan przychodów 
wynosi "0" zaś plan rozchodów wynosi  956.567,37 zł.

§ 9. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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