
Uchwała nr XXVIII/261/13     

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 24 października 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy w 

Gnojniku, uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Gnojnik o kwotę  27.744 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy Gnojnik o kwotę  50.000 zł, zgodnie           

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę  397.968,10  zł., w tym: 

a) wydatki bieżące o kwotę  64.844,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,  

b) wydatki majątkowe o kwotę 333.124,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej 

uchwały.  

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 320.224,10 zł w tym:  

a)  wydatki bieżące o kwotę  28.520,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej 

uchwały,  

b) wydatki majątkowe o kwotę 291.704,00 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                24.898.277,82 zł, 

a) dochody bieżące              20.412.027,43 zł,  

b) dochody majątkowe         4.486.250,39 zł    

2. plan wydatków                24.589.875,82 zł,  

a) wydatki bieżące              19.389.543,72 zł,       

b) wydatki majątkowe          5.200.332,10 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. 

Załącznik „ Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych i 

wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii”  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 4. 

Dokonuje się zmian w załączniku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego na  2013 r. jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 



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 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. 

 

Dokonuje się zmian w załączniku plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji 

jednostek pomocniczych na 2013 r. - WIEJSKIE r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 6 

Dokonuje się zmian w załączniku plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji 

jednostek pomocniczych na 2013 r. – FUNDUSZ SOŁECKI , zgodnie z załącznikiem nr 7 do 

niniejszej uchwały. 

§ 7. 

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

Gnojnik w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.  

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.  

 

§ 9. 

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

Województwa Małopolskiego. 


