
Uchwała 199/XXV/13

Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia  21 czerwca 2013 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2013 rok

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie  
gminnym  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art 211, 212,235, 236, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o  
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr  157, poz. 1204) Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale  budżetowej  Gminy Nowy Duninów na 2013 rok  Nr  164/XXI/12 Rady Gminy w 
Nowym Duninowie z dnia 28 grudnia 2012 roku  wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa  się dochody budżetu o kwotę 102.986 zł. Zmniejsza się dochody budzetu o kwotę
   12.976 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi 12.154.712,15zł

    Dochody bieżące zostały zwiększone  o kwotę 35.010 zł do kwoty 10.984.712,15 zł
    Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 55.000 zł do kwoty 1.170.000 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
    Budżetowej na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 99.034 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę
    9.024 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 11.679.313,25 zł
    Wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę 35.010 zł do kwoty 10.818.109,25 zł
    Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55.000 zł do kwoty  861.204 zł
    Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
    Budżetowej na 2013 rok 

3.  Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacja zadań z zakresu
     administracji  rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
     Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
     Budżetowej na 2013 rok

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych
     w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
     Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały
     Budżetowej na 2013 rok

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2013 rok  
     Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały
     Budżetowej na 2013 rok

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia




