
 

 

ZARZĄDZENIE NR 177/2013 

BURMISTRZA DROHICZYNA 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96,  

poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej 

w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1.  Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 6.154 zł.  

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 6.154 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.  

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:  

1) Dochody ogółem – 26.624.249 zł, w tym: dochody bieżące -19.569.709 zł, dochody majątkowe -  

7.054.540 zł; 

2) Wydatki ogółem - 26.866.249 zł, w tym: wydatki bieżące -18.524.339 zł, wydatki majątkowe -  

8.341.910 zł.  

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami 

pochodzącymi z wolnych środków. 

§ 4. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

  Burmistrz 

Wojciech Borzym 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2013 r.

Poz. 3055



Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 177/2013  

Burmistrza Drohiczyna  

z dnia 28 czerwca 2013 r.  

 

Zmiany w budżecie gminy na 2013 r.  

Dzia

ł 

Rozdzi

ał 

§ Zmniejszenie wydatków  Zwiększenie wydatków 

Ogółem: w tym ze środków 

dotacji na zadania 

zlecone 

w tym ze środków 

dotacji na zadania 

własne 

w tym ze środków 

dotacji na zasadzie 

Ogółem: w tym ze środków 

dotacji na zadania 

zlecone 

w tym ze środków 

dotacji na zadania 

własne 

w tym ze środków dotacji na 

zasadzie porozumień 

758 75818 4810 6.154        

750 75023 4580     23    

852 85214 3110     5.000    

801 80104 4330     1.131    

- Razem: - 6.154    6.154    
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Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 177/2013  

Burmistrza Drohiczyna  

z dnia 28 czerwca 2013 r.  

 

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

do § 1  

1. Zmniejszono rezerwę budżetową i przeznaczono:  

a) w rozdziale 75023 zwiększono wydatki na odsetki (środki własne),  

b) w rozdziale 85214 na zasiłki celowe (dla pogorzelców)- MGOPS w Drohiczynie (środki własne),  

c) w rozdziale 80104 na opłatę noty z Urzędu Miejskiego w Siedlcach z tytułu przekazanych do niepublicznego 

przedszkola dotacji za m-c III i IV 2013 r. za dziecko uczęszczające do tego przedszkola z terenu 

 naszej gminy,  

(bez porozumienia) - Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne. 
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