
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/199/13 
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DU ŻE 

z dnia 20 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity  
Dz. U z 2013 r. poz. 595 i poz. 645/ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 i 983/ uchwala się, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1  
do uchwały.  

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2  
do uchwały.  

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 124.643 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.  

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację 
w 2013 roku do uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm.  

§ 5. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w załączniku nr 4  do uchwały.  

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:  

1) plan dochodów w kwocie 24.883.019 zł z tego:  

a) dochody bieżące 23.944.823 zł,  

b) dochody majątkowe 938.196 zł; 

2) plan wydatków w kwocie 26.274.805 zł z tego:  

a) wydatki bieżące 22.204.392 zł,  

b) wydatki majątkowe 4.070.413 zł. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosław Kłosek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2014 r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/199/13  

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  

z dnia 20 grudnia 2013 r.  
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Załącznik Nr 2  do uchwały Nr XXXVII/199/13  

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  

z dnia 20 grudnia 2013 r.  
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/199/13  

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  

z dnia 20 grudnia 2013 r.  
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/199/13  

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  

z dnia 20 grudnia 2013 r.  

 

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok 

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 60.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1  
do uchwały.  

Został naniesione do planu dochody, które były zaplanowane w mniejszych wysokościach, a realizacja 
przekroczyła plan. 

II. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 60.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2  
do uchwały:  

-  wprowadzono nowy rozdział 01008 § 4430 – 12.000 zł – melioracje wodne (składka za 2013 rok), 

-  uzupełniono wydatki inwestycyjne w dziale 01010- kwota 10.000 zł,  

-  uzupełniono wydatki dotyczące dotacji na drogi powiatowe – 10.754 zł,  

-  uzupełniono kwotę na zwrot kosztów ponoszonych za przedszkola w Białymstoku - 11.000 zł,  

-  uzupełniono wydatki w dziale 75023 – 16.346 zł. 

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 124.643 zł zgodnie 
z załącznikiem Nr 2  do uchwały w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2013.  

W części oświatowej dokonano przeniesień wydatków w związku z koniecznością wypłaty większych 
wynagrodzeń w niektórych placówkach jak również z planowanymi wydatkami bieżącymi. 

IV.  Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku z przeniesieniem na rok 2014 zadania inwestycyjnego 
dodano zakup zmywarki w ZSP w Fastach na prośbę dyrektora szkoły. 
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