
     UCHWAŁA XXIV/183/2013

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia   6 czerwca  2013 roku

w sprawie  zmian w  budżecie  gminy Sobolew na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
 z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235, 
 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )
w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)   Rada Gminy w  Sobolewie uchwala co następuje ;

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok, a mianowicie:

§ 1

1.  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 

 do niniejszej uchwały.

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę     27 685,00 zł
2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę    245 389,00 zł

2.  Plan dochodów budżetu na  2013 rok  po zmianach   wynosi    21 673 547,93 zł

   z tego:   

     a) dochody bieżące   21 431 816,93 zł

     b) dochody majątkowe        241 731,00 zł

               
3.  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew  -  zgodnie z załącznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwały.

1) zmniejsza  się wydatki budżetu o kwotę      1 277 105,00 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę            207 484,00 zł

4.  Plan wydatków budżetu na  2013 rok  ogółem  po zmianach  wynosi    23 396 691,93 zł

 z tego:   

     a) wydatki bieżące   19 216 307,93 zł

     b) wydatki majątkowe      4 180 384,00 zł

               § 2

W wyniku powyższych zmian zmniejszył się deficyt z kwoty  3 010 469,00  zł  do kwoty  1 723 144,00 zł.

1.  Dokonuje się zmian w planie  przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sobolew  - zgodnie  z 

załącznikiem  Nr 3  do niniejszej uchwały.

 1)  zmniejsza się przychody budżetu o kwotę   1 293 242,00 zł.  

    a) ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie   2 148 676,00 zł

     -   kredyty                   5 864,00 zł
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     -  pożyczki              608 950,00 zł

     - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Urzędu

     Gminy                  1 114 194,00 zł

     -  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych            419 668,00 zł

  2) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę  5 917,00 zł

    a) ustala się rozchody po zmianach w kwocie  425 532,00 zł   

     - spłata kredytów            207 500,00 zł

     - spłata pożyczek            218 032,00 zł

Rozchody budżetu zostaną sfinansowane przychodami z nadwyżki budżetowej w kwocie  419 668,00 zł 

i kredytem w kwocie   5 864,00 zł.

 § 3

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych  Gminy  Sobolew  -   zgodnie  z załącznikiem Nr 4

do niniejszej uchwały.
 § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

 § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
/-/  Leszek Dariusz Urawski
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