
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2013 

 

 

 

Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 lipca  2013 roku 

zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r. 
 

 

 

 

Działając na podstawie art.30, ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  

o Samorządzie Gminnym- tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594  

oraz art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 z 2009r., poz. 1240 ze zmianami. 

 

 

§ 1 

 

 

 

 

   W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na rok 2013 Nr XXV/134/2013 Rady Gminy 

Pacyna z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 82.408,00 zł.  Plan dochodów budżetu  

Gminy ogółem wynosi 9.549.362,50 zł. 

 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57.408,00 zł. Dochody bieżące po zmianie 

wynoszą 9.154.845,50 zł  

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł. Dochody majątkowe po 

zmianie wynoszą 394.517,00 zł 

  

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 

do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok. 

 

 

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 131.008,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 48.600,00 zł. 

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 9.431.455,01 zł. 



1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.008,00 zł oraz zmniejsza o kwotę             

23.600,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 8.412.249,89 zł. 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 

25.000,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1.019.205,12 zł, 

 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do 

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok. 

 

3.Zwiększa się plan wydatków bieżących o  kwotę 81.008,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 

23.600,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 8.412.249,89 zł zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającego Załącznik nr 2a do Uchwały 

Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2013 rok. 

 

4.Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 

25.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 1.019.205,12 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającego załącznik nr 2b do uchwały 

budżetowej pn Wydatki majątkowe na 2013 rok. 

 

5.Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r., co 

zmienia załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2013r., według załącznika nr 5 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


