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        RADY GMINY PĘCŁAW 

                                                        z dnia 30 grudnia 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. z 2009 , poz.885 z późn. zm.)   

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

 

§1.1 Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 708.189,43 zł z tego:  

     -  dochody bieżące  zmniejsza się o kwotę 330,00 zł                     

      - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 707.859,43 zł 

      do kwoty 8.789.759,14 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 1. 

                                                                                            

      2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.158.169,43 zł z tego: 

     - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 205.895,43 zł , 

      - wydatki majątkowe zmniejsza  się o kwotę 952.274,00 zł  

      do kwoty  8.375.595,14 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

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

załącznikiem nr 3. 

 

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

administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§4.  Ustala nadwyżkę budżetu na 2013 rok w wysokości 414.164,00 zł z przeznaczeniem na spłatę 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

 

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 236.479,00 zł oraz 

łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy na kwotę 650.643,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 5. 

 

§ 6. Budżet po zmianach wynosi: 

   1. Dochody ogółem 8.789.759,14 zł, z tego: 

    - dochody bieżące  8.357.353,57 zł 

    - dochody majątkowe  432.405,57 zł. 

 

 2. Wydatki ogółem 8.375.595,14 zł, z tego: 

   1) wydatki bieżące 7.697.173,14 zł, 

   a) wydatki jednostek budżetowych  5.197.542,54 zł 

 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.044.875,23 zł 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  2.152.667,31 zł 

   b) dotacje podmiotowe 378.600,00 zł, 

   c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.821.430,60 zł, 

   d) wydatki na obsługę długu gminy 296.000,00 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 678.422,00 zł, w tym inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 678.422,00 zł, w 

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

378.059,00 zł. 

 

  3. Przychody    236.479,00 zł  

  4. Rozchody    650.643,00 zł. 

 

§ 7. W uchwale Nr XVII/107/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy 

Pęcław na rok 2013 wprowadza się zmiany: 

a) §10 pkt 2 otrzymuje brzmienie „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 200.000,00 zł”, 

b) §11 pkt 1 lit.b. otrzymuje brzmienie „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 200.000,00 zł” 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 9. 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 zmniejszono o kwotę 708.189,43 z tego : 

 dochody bieżące o kwotę 330,00 zł, 

 dochody majątkowe o kwotę 707.859,43 zł  są to dochody dotyczące dotacji na zadanie 

Budowa ośrodka kultury, turystyki i edukacji w Wietszycach  na oraz dochody z tytułu 

sprzedaży nieruchomości. 

2) Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.158.169,43 z tego: 

 wydatki bieżące o kwotę 205.895,43 zł 

 wydatki majątkowe o kwotę 952.274,00 zł są to wydatki dotyczące zadania pn. Budowa 

ośrodka kultury, turystyki i edukacji w Wietszycach  

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

4) Zmniejszono wielkość przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 450.000,00 

zł oraz zmniejszono wielkość rozchodów o kwotę 20,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych 

pożyczek i kredytów. 

 

 

 

  

     

 

 


