
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2013 

RADY GMINY JELEŚNIA 

z dnia 8 lipca 2013 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 

157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy 

Jeleśnia na 2013r.  

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych 

w załączniku Nr 1  do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających 

na:  

1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 185 924,50 zł – dochody bieżące 

a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o łączną kwotę 185 924,30 zł  

- podatek od nieruchomości - 185 924,50 zł.  

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku 

Nr 2  do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:  

1) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 185 924,50 zł – wydatki bieżące 

b) Dział 757 Obsługa długu publicznego - o kwotę 185 924,50 zł 

– Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego - o kwotę 185 924,50 zł 

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 185 924,50 zł.  

§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1  dokonuje się zmian treści załącznika:  

a) Nr 1  - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 

z dnia 28.12.2012r,  

b) Nr 2  - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 

z dnia 28.12.2012r.,  

c) Nr 4  - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr 

XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1  do niniejszej 

uchwały;  

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1  wynosi:  
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a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 758 231,34 zł  

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 43 881 225,42 zł.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Pindel 
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