
PROJEKT 
Uchwała nr XXIV/153/2013 

Rady Gminy Bojszowy 
 

z dnia 24 czerwca 2013r. 
 
 
w sprawie zmian w bud Ŝecie Gminy Bojszowy na 2013 rok  
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594.) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) po 
zaopiniowaniu przez Komisję BudŜetu i Rozwoju Gminy. 
 

 
Rada Gminy Bojszowy 

 
uchwala   

 
§1 
 

W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31grudnia 2012r. w sprawie budŜetu na 
2013r. dokonać następujących zmian: 
 

1. Zmienić plan finansowy dochodów budŜetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1 

2. Zmienić plan finansowy wydatków budŜetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2 

         
§2 
 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budŜetowego 2013. 
 
 
 

  



Załącznik nr 1  
do uchwały Nr   XXIV/153/2013 
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 24.06.2013  r. 

 
 

 
Dochody w zł. 
 
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie  Kwota zmniejszenia 
     
     
 
758 

                                         
RóŜne rozliczenia 

             
51 179,00                                 

 
 

     
  Dochody ogółem:   
  w tym:    
  dochody bieŜące:   
  z tego:    
  - subwencje     51 179,00  
     
     
Razem zmniejszenie dochodów       51 179,00   
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do uchwały nr  XXIV/ 153 /2013 
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 24.06.2013r.  

 
 

Wydatki w zł. 
 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 
   Zwiększenia Zmniejszenia 
010  Rolnictwo i łowiectwo 115 000,00  
     
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 115 000,00  
     
  Wydatki ogółem:   
  z tego:   
  wydatki bieŜące:   
  w tym:   
  wydatki jednostek budŜetowych   
  z tego:   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000,00  
  wydatki majątkowe   
  z tego:   
  -wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00  
     
700  Gospodarka mieszkaniowa 42 500,00  
     
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 500,00  
     
  Wydatki ogółem:   
   w tym:   
  wydatki bieŜące:   
  z tego:   
  wydatki jednostek budŜetowych   
  w tym   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 500,00  
     
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  10 000,00  
     
 90095 Pozostała działalność 10 000,00  
  Wydatki ogółem:   
  w tym:   
  wydatki bieŜące   
  z tego:   
  wydatki jednostek budŜetowych   
  w tym   
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00  
     
600  Transport i ł ączno ść  218 679,00 
     
 60016 Drogi publiczne gminne  218  679,00 
  Wydatki ogółem:   
  w tym:   
  wydatki majątkowe   
  z tego:   
  -wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  218 679,00 
     
Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków 167 500,00 218 679,00  
 


