
 
 

Zarządzenie   Nr  68/ 2013 
 

Wójta Gminy Jaktorów  z dnia 15 października 2013 roku 
zmieniające Uchwałę Budżetową   Gminy Jaktorów na rok  2013 

 
 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885) oraz § 12 pkt. 2 
Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXXVII/ 201 /2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 
grudnia 2012 roku zarządzam, 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.  Zwiększa się dochody budżetu o  kwotę  24.779 zł. 

    
      Plan dochodów budżetu  Gminy   ogółem wynosi                   42.110.239,65 zł 
       1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.779 zł  tj. do kwoty 39.606.392,92 zł. 
       2) dochody majątkowe wynoszą kwotę  2.503.846,73 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 1 do  zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do  
     Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok. 

 
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 75.340 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu o 

kwotę  100.119 zł.   
      
     Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi                     43.300.477,65 zł 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 75.340 zł oraz zwiększa się o kwotę 100.119 
zł tj. do kwoty  35.526.061,19 zł 

     2)  plan wydatków majątkowych wynosi kwotę   7.774.416,46 zł 
     zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do   
     Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok 

       
3.  Wprowadza się zmiany w  planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem  
      nr 3 do zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.  
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej              

i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok  . 
 

         § 2 
 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                       

Wójt Gminy 

                   

                   Maciej Śliwerski 


