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        RADY GMINY PĘCŁAW 

                                                        z dnia 27 września 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 z późn. zm.)  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 82.617,27 zł z tego:                        

      - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.682,27 zł 

      - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28.935,00 zł 

      do kwoty 9.247.667,14 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 1. 

                                                                                            

      2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 82.617,27 zł z tego: 

      - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.682,27 zł  

      - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28.935,00 zł  

      do kwoty  9.283.483,14 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§2.  Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

§ 3. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z 

załącznikiem nr 4. 

 

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: 

   1. Dochody ogółem 9.247.667,14 zł, z tego: 

    - dochody bieżące  8.107.402,14 zł 

    - dochody majątkowe  1.140.265,00zł. 

 

 2. Wydatki ogółem 9.283.483,14 zł, z tego: 

   1) wydatki bieżące 7.652.787,14 zł, 

   a) wydatki jednostek budżetowych  5.150.604,14 zł 

 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.979.947,83 zł 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2.170.656,31 zł 

   b) dotacje podmiotowe 353.600,00 zł, 

   c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.804.983,00 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 1.630.696,00 zł, w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.630.696,00 

zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 

kwota 1.381.510,00 zł. 

 

  3. Przychody    686.479,00 zł  



  4. Rozchody    650.663,00 zł. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

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

      urzędu gminy. 

 

 

 

                                                

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                              /-/ Aleksander Wojciechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY:  

 

 

W  projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany:  

 

1)   Plan dochodów  i wydatków zwiększono o kwotę 82.617,27 zł z tego : 

 w rozdziale 70005 zwiększono plan o kwotę 30.589,27,00 zł  środki z Agencji 

Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem remontu lokali, która Gmina przejęła 

nieodpłatnie, 

 w rozdziale 85295 zwiększono plan o kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na 

świadczenia pielęgnacyjne, 

 w rozdziale 85415 zwiększono plan o kwotę 11.132,00 zł z tytułu dotacji celowej z 

przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, 

 w rozdziale 92109 zwiększono plan o kwotę 28.935,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kotowicach, 

 w rozdziale 92695 zwiększono plan o kwotę 11.461,00 zł z tytułu odszkodowania z PZU. 

 

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

     

 

 


