
UGHWAŁA Nr xxxl184l2013
Rady Gminy Gózd

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt 4, ań.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o

samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U'z2001 Nr 142 poz. 1591 zpożn.zm'larł.3 ,
ań'4 ust.1 pxi'lz ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (tekst jednolity Dz' U. Nr 80 z 2010r, poz'526 z póŻn. zm. ), art.2I2, art.

,. 233ust.3ustawy zdnia2T sierpnia}}}grofinansachpublicznych (Dz.U. Nr157poz.1240z
póżn. zm.)

_- -_ -_ Rad rG miny Gózd ucłrwalaco następuje;
sl.

W planie dochodów budzetu gminy na 2013 rok :

1. Zwiększa sie dochodv budzetowe o kwote 88.000 zł w tvm: -

W dziale 756- Dochody od osob prawnych od osob fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę
88.000zł w tym w rozdziale 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatkow iopłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 88.000zł
w $ 0490 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przezjed nostki samorząd u terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw o kwotę

s2.

W planie wydatkow budzetu gminy na2013 rok :

1. Zwiększa sie wvdatki budzetowe o kwotę 88.000zł w tvm:

W dziale 9O0-Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska o kwotę 88.000zł w
tym w rozdziale 9OO02-Gospodarka odpadami o kwotę 88.000zł tj'

w $ 4300 -Zakup usług pozostałych o kwotę '':>- 88J00zł
a

Z przeznaczeniem środków na realizaĄę wydatkow zwięanych z realizaĄązadania

gminy dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów.

88.000zł



s3,

1. W wyniku zmian wprowadzonych W s 1 i $2 ustala się:

1. Dochody budźetu w łącznej kłocie 24.850'949,25zł
z tego:
a) biezące w kwocie 23.101'905,25zł
b) majątkowe W kwocie 1.749'044,00zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 25'381'855,25zł
z tego:
a) bieŻące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

21.649.905,25zł
3.731.950,00zł

s4.

[yk_oną1ie qchryą pqry|ęr-za ;!Q- ry9[o*i 9!11Y:

s5.

Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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