
 
 

Zarządzenie  Nr  73/2013 
 

Wójta Gminy Jaktorów  z dnia   30 października 2013r 
w sprawie zmian  w planie finansowym jednostki budżetowej  

na rok 2013. 
 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594),, art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych   (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 
72/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2013r.  zmieniającym Uchwałę 
Budżetową na rok 2013 zarządzam, co następuje:  
 

 § 1 
Wprowadzam zmiany  w planie finansowym Urzędu Gminy Jaktorów na rok 2013 :     
1) Zmniejszam dochody jednostki o kwotę 12.420 zł oraz zwiększam dochody jednostki o 

kwotę 279.243,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 
     Plan dochodów jednostki po zmianie wynosi              41.557.300,44 zł    
       

  2) Zwiększam wydatki jednostki o kwotę 25.431,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do  
zarządzenia. 

      Plan wydatków  jednostki po zmianie wynosi kwotę    22.853.703,44 zł. 
 

 § 2 
Wprowadzam zmiany  w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           
w Jaktorowie na rok 2013: 
 Zmniejszam wydatki o kwotę        21.296 zł 

Zwiększam wydatki o kwotę       257.424 zł  
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 
Plan wydatków jednostki po zmianie wynosi kwotę                 5.586.486,00 zł 

 
§ 3 

Wprowadzam zmiany  w planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                  
w Jaktorowie na rok 2013: 
 Zmniejszam wydatki o kwotę  26.732,50 zł 

Zwiększam wydatki o kwotę    37.164,00 zł  
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. 
Plan wydatków jednostki po zmianie wynosi kwotę                 7.262.365,00 zł 

 
§ 4 

Wprowadzam zmiany  w planie finansowym Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie 
na rok 2013: 

Zmniejszam wydatki o kwotę  7.567,50 zł 
Zwiększam wydatki o kwotę    2.400,00 zł  

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia. 
Plan wydatków jednostki po zmianie wynosi kwotę                 7.609.976,00 zł 
 

 
§ 5 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia  . 
       
         
              Wójt Gminy 

 
                Maciej Śliwerski 

 


