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        RADY GMINY PĘCŁAW 

                                                        z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pęcław na 2013 rok 

 

                                             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9  lit. c, d  ustawy z dnia                   

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz.594 )  oraz  art. 212 ustawy  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)   

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

 

§1.1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 44.683,92 zł z tego:                        

      - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.683,92 zł 

      do kwoty 9.095.849,87 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 1. 

                                                                                            

      2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 44.683,92 zł z tego: 

      - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.683,92  zł  

      do kwoty  9.131.665,87 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: 

   1. Dochody ogółem 9.095.849,87 zł, z tego: 

    - dochody bieżące  7.984.519,87 zł 

    - dochody majątkowe  1.111.330,00zł. 

 

 2. Wydatki ogółem 9.131.665,87 zł, z tego: 

   1) wydatki bieżące 7.529.904,87 zł, 

   a) wydatki jednostek budżetowych  5.110.553,87 zł 

 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.979.717,83 zł 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2.130.836,04 zł 

   b) dotacje podmiotowe 351.000,00 zł, 

   c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.724.751,00 zł, 

   d) wydatki na obsługę długu gminy 340.000,00 zł 

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

       3.600,00 zł 

   2) wydatki majątkowe 1.601.761,00 zł, w tym inwestycyjne 1.601.761,00 zł, w tym na programy     

       finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota 1.446.575,00 zł. 

  3. Przychody  686.479,00 zł  

  4. Rozchody    650.663,00 zł. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń     

      urzędu gminy. 

 
 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady 

                                                                                                                /-/ Aleksander Wojciechowski 

 

 



 

   

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY  

 

W  projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany:  

 

1)   Plan dochodów  zwiększono o kwotę 44.683,92 zł z tego : 

 w rozdziale 01008 zwiększono plan o kwotę 22.683,92 zł z tytułu pomocy finansowej z 

budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Konserwacja urządzeń 

melioracji szczegółowej na obiektach  obręb Droglowice, Piersna, Wierzchownia. 

 w rozdziale 85214 zwiększono plan o kwotę 22.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zasiłki i 

pomoc w naturze, 

2) Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami dochodów i wydatków. 

     

 

 


