
Uchwała nr XXVII/249/13    

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 10 września 2013 r. 

 

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2013 poz. 594 ), art. 211, art.212, art.216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy w 

Gnojniku, uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Gnojnik o kwotę  39.699,10 zł, zgodnie           

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy Gnojnik o kwotę  10.242,39 zł, zgodnie           

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę  128.126,49  zł., w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę 20.593,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej 

uchwały,  

b) wydatki majątkowe o kwotę 107.533,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej 

uchwały.  

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 78.185,00 zł w tym:  

a)  wydatki bieżące o kwotę  4.400,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,  

b) wydatki majątkowe o kwotę 73.785,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały budżet Gminy Gnojnik wynosi :  

1. plan dochodów                24.697.874,82 zł, 

a) dochody bieżące              20.261.624,43 zł,  

b) dochody majątkowe         4.436.250,39 zł    

2. plan wydatków                24.389.472,82  zł,  

a) wydatki bieżące              19.540.255,82 zł,       

b) wydatki majątkowe          4.849.217,00 zł,  

3. nadwyżka budżetu               308.402,00  zł,  

4. przychody budżetu           2.786.579,00  zł,  

5. rozchody budżetu             3.094.981,00   zł .  

§ 3. 

Dokonuje się zmian w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem 

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 , jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Dokonuje się zmian w załączniku planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Gnojnik w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.  

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 


