
Uchwała Nr XXV11/158/2013
Rady Gminy Wymiarki

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 211 ust. 1, art. 212, art. 217, art. 235,
art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.
1240 ze zmianami /
- uchwala się, co następuje:

§ 1
1.Zmienia się planowane dochody budżetowe wg załącznika Nr 1.

§2
1. Zmienia się planowane wydatki budżetowe wg załącznika Nr 2.

§3
Plan budżetu po zmianach wynosi:

1.Dochody - 12.574.721,- zł
w tym:
dochody bieżące -7.416.106,- zł
dochody majątkowe - 5.158.615,- zł

2.Wydatki - 9.894.878,- zł
w tym:
wydatki bieżące - 7.600.678,- zł
wydatki majątkowe - 2.294.200,- zł

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~ODNICMCY. ~łfii;r
Piotr Adamek



Dochody budżetowe 2013 rok ( )
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII~2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

)

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wycho;":'anie " •• 3303096,00 TJi~,c, .. 30000,00 ..:~,'. 3333096,00±

80195 Pozostała działalność
,.

0,00 30000,00 30000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.t pkt 3 oraz ust. 3 0,00 25500,00 25500,00

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.t pkt 3 oraz ust. 3 0,00 4500,00 4500,00
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Razem: 12544721,00 30000,00 12574721,00

BeSTia
Strona 1

,'.



Wydatki budżetu na 2013 r. ~
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/. ../2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

) )

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3825,00 3825,00

0,00 1 100,00 1 100,00

0,00 21675,00 21675,00

0,00 3400,00 3400,00

Razem: 9864878,00 30000,00 9894878,00

,'.

4217 Zakup materiałów i wyposażenia

4219 .Zakup materiałów i wyposażenia

Strona 1
BeSTia


