
UcHwAŁA Nr 205/XX)V2013
RADY GMII{Y wRoŹwIENICY
Z DNIA 2! marca 2013 roku.

W sprawie : zmian w budżecie na rok 2013.

Dńałając na podstawie art.l8ust.2 pk 4,pkt 9 lit."d,,, lit.,'i,,, pkt 10 i art.5l ust'2ustawy z dnia 8 marca l990r.o 
'u-b.ąd'i" gminn|m (Dz.IJ.z2001r. Nr 142poz. l 59 1 z późn.zm') art.2l},art.23 5, zsa, isg, łł. 257, 264 ust.3, art.267ustaĘ z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach puuli.^y"r' ro".b. Ń. jsz,po2.1240).

Rada Gminy uchwala co następuje:

& l Zwię!.snsię wydaĘ bĘegsminr o kwotę 27.900 zł zĘn:ru:- utrrymania dróg grninnych _ 27 '20O zł
- biezącej działalności w gospodarce wodnej _ lOO zł
- bieżącego utrzymania bóiska,,orlik zotz ,, -1io a_ bieżącego utrąrmania ochońzych 

'rr;; 
p.;;ych _ 500 zł

&2 Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 27.900 zlz t}tufu:- bieżących remontów dróg gminnycń _ zl.zoó ,i''
- 
'bi"*.: 

działalności * góspooa.ce wodnej _ ń a
- olezącego utrzymania boiska,,orlik 2Ol2. -l}o zł
- bieżącego utrrymania oSP - 500 zł

& 3 Wykonanie UchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

&4 Nadzór nad wykonaniem UchwĄ powierza się Komisji Rewizyjnej.

&5 Uchwała wchodzi w Ęciez dniem podjęcia.



ZałącnkNr 1

Do Uchwały Rady Gminv
Nr 205/XXX /2013
Z dnia 2l marca 2013 roku

Zestawienie wydatków do podziałek klasyfikacji budżetowej

4260
4280

zaopaĘwanie w enerpie
elekĘczną, guz i rvoj.'
Dostarczanie wodv
WYDATKI BIEŻ'ACE
Ztego:

1) Wydatkijednostek
budżetowych
a) Wydatki

nlięane z
realizacjąich
statutowych
zadan

Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
r ransport i łącaność
Drogi publicane gminne
WYDATK] BIEżACE
Ztego:

1) Wydatkijednostek
budżetowych
a) Wydarki

zvłięane z
realizacją ich

x
100

27.200
27.200
27.200

27.200

100
x
27.200
27.200
27.200

27.200



Zakup usfug pozostafuch
P_odatek od nieruchońości
Usuwanie skutków klesk
rywiołowych
WYDATKI BIEŻACE
Z tego:

l) Wydatkijednostek
budzetowych
a) Wydatki

^Iłlqrurc 
z

realizacją ich
statutowych
zadań

Zakup usfug
remontowych
Bezpieczeństwo publicane
l ochtona
przeciwpozarowa
ochotrricze stx ażle pożurne
WYDATKI BIEZACE
Z tego:

1) Wydatkijednosrek

Zakup usfug pozostafuch
Szkolenie pracowników
nie będących członkami
korpusu sfużby cywilnei
Kultura firycma-i sooi
obieĘ spońowe
WYDATKI BIEZACE
Ztego:

l) Wydatkijednostek
budzetowych
a) Wydatki

nlłięane z
realizacjąich

27.200

27.200



zadail
Zakup energii
Rózrre opłaĘ i składki


