
Uchwala Nr XXIX/132113 

Rady Gminy Gzy 

z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 20 13r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art.211, art. 212, art. 215, art. 216, art. 217, art. 
235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.D. z 
2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 

§1. 

l. 	 Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem 
Nr l do niniejszej uchwały: 
l) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 460.480,00 zł; 
2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 242.484,43 zł. 

2. 	Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 11 .350.170,32 zł, 
w tym: 
l) dochody bieżące w kwocie: 1l.020.071,00 zł; 
2) dochody majątkowe w kwocie: 330.099,32 zł. 

§ 2. 

l. 	 Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały: 
l) znmiejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 412.513,87 zł; 
2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 282.105 ,20 zł . 

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących: 
l) znmiejsza się wydatki bieżące o kwotę 400.363,87 zł; 
2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 269.955,20 zł. 

3. 	 Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych: 
l) znmiejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.150,00 zł; 
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.150,00 zł. 

4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 1l.394.851,35 zł, 
w tym: 
l) wydatki bieżące w kwocie: 10.088.901,35 zł; 
2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.305.950,00 zł. 



§ 3. 


l. 	 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 44.681,03 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie '44.681,03 
zł. 

2. 	 Przychody budżetu w wysokości 760.806,84 zł (kredyt 495.000,00 zł; wolne środki jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego z rozliczeń rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych w kwocie 
265.806,84zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 760.806,84 zł (spłata wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 760.806,84 zł). 
3. 	 Przychody budżetu w wysokości 805.487,87 zł; rozchody 760.806,84 zł; zgodnie z 

załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na: 
l) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł; 
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 495.000,00 zł 

§ 5. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

l. 	 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 
2. 	 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały . 

§ 8. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą 

finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega 
ogłoszeniu. 
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