
                                                   

                                                       UCHWAŁA NR XXIII/146/13 

        RADY GMINY PĘCŁAW 

                                                        z dnia 15 listopada 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. poz. 1240 z późn. zm.)   

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

 

§1.1 Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 37.844,00 zł z tego:                        

      - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.844,00 zł 

      do kwoty 9.496.990,57 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 1. 

                                                                                            

      2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 37.844,00 zł z tego: 

      - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.844,00  zł  

      do kwoty  9.532.806,57 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

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

załącznikiem nr 3. 

 

§ 3. Budżet po zmianach wynosi: 

   1. Dochody ogółem 9.496.990,57 zł, z tego: 

    - dochody bieżące  8.356.725,57 zł 

    - dochody majątkowe  1.140.265,00zł. 

 

 2. Wydatki ogółem 9.532.806,57 zł, z tego: 

   1) wydatki bieżące 7.902.110,57 zł, 

   a) wydatki jednostek budżetowych  5.307.077,57 zł 

 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.018.804,83 zł 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2.288.272,74 zł 

   b) dotacje podmiotowe 353.600,00 zł, 

   c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.897.833,00 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 1.630.696,00 zł, w tym na programy     

       finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 kwota 1.331.510,00 zł. 

  3. Przychody  686.479,00 zł  

  4. Rozchody    650.663,00 zł. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 5. 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 i wydatków   zwiększono o kwotę 37.844,00 zł z tego : 

 w rozdziale 85295 zwiększono plan o kwotę 6.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej  

„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 w rozdziale 85415 zwiększono plan o kwotę 31.844,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc 

materialną dla uczniów , 

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

     

 

 


