U C H W A Ł A Nr XLVI/ 250 /2013
Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm), w związku z art.121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1241), Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2013 Nr XXXVII/201/2012 Rady Gminy Jaktorów
z dnia 17 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 808.750 zł oraz zwiększa się dochody budżetu o kwotę
166.957,81 zł
Plan dochodów budżetu Gminy po zmianie wynosi
42.000.652,59 zł
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.258,81 zł, tj. do kwoty 39.317.212,86 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 808.750 zł oraz zwiększa się o kwotę 46.699 zł , tj.
do kwoty 2.683.439,73 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do
Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 864.750 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
222.957,81 zł
Plan wydatków budżetu Gminy po zmianie wynosi
43.190.890,59 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 56.000 zł oraz zwiększa się o kwotę 150.258,81 zł, tj.
do kwoty 35.236.881,13 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 808.750 zł oraz zwiększa się o kwotę 72.699 zł, tj.
do kwoty 7.954.009,46 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do
Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.
§2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2013r.
§3
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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