
 

 

UCHWAŁA NR 225/XXVIII/2013 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r. 

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, art.51 ust. 1  i art. 54 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy 

Miedźno 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały, które 

polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 49.210,00 zł.  

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały, 

które polegają na zwiększeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym w wydatki związane 

realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 49.210,00 zł.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Miedźno 

 

 

Leszek Idasz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 maja 2013 r.

Poz. 3901



Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr 225/XXVIII/2013  

Rady Gminy Miedźno  

z dnia 26 marca 2013 r.  

Dział Treść Przed 

zmianą 

Zmiana Po zmianie 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

4.891.022,00 49.210,00 4.940.232,00 

 w tym dochody bieżące:  

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  

 

10.615,00  

 

49.210,00  

 

59.825,00 
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr 225/XXVIII/2013  

Rady Gminy Miedźno  

z dnia 26 marca 2013 r.  

Dział Rozdział Treść Przed 

zmianą 

Zmiana Po 

zmianie 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

- 49.210,00 49.210,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  

-  49.210,00  49.210,00  

  - wydatki bieżące jednostek budżetowych  

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

-  49.210,00  49.210,00  
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