
UCHWAŁA Nr XXXV/211/13 
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 
 
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm)  
 

Rada Gminy Bukowsko 

uchwala co następuje : 
 

§ 1 
 
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy  na rok 2013: 
 
1. W Uchwale Nr XXIX/177/13 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany: 
- paragraf 3 otrzymuje brzmienie: 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 
842 269,94 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i 
pożyczek w kwocie 342 280,00 zł i  wolnymi środkami jako nadwyżka  środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 499 989,94 zł. 

- paragraf 4 pkt.  1 otrzymuje brzmienie: 
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 222 153,41 zł i oraz łączną 
kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 379 883,47 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

- paragraf 4   pkt. 2  otrzymuje brzmienie: 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rok  2013: 
a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 342 280,00 zł 
b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie   
2 000 000 zł 
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

w kwocie  2 379 883,47 zł, w tym: 
-  spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2012 na wyprzedzające finansowanie działań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach 
PROW 2007-2013           w wysokości 411 087,47 zł 

 
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2013 o kwotę                    499 989,94 zł 

z tego: 
a) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo                                                              30 000,00 zł 

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                        30 000,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                                                       30 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                                               30 000,00 zł 
w tym:   
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      30 000,00 zł                              

b) Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną  
                      gaz i wodę                                                                                  10 000,00 zł 

Rozdział 40002- Dostarczanie wody                                                           10 000,00 zł             
a) wydatki bieżące                                                                                       10 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                                               10 000,00 zł 



w tym:   
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      10 000,00 zł 

c) Dział 600- Transport i Łączność      169 489,94 zł 
z tego: 
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne     129 489,94 zł 
a) wydatki bieżące        129 489,94 zł 
- wydatki jednostek budżetowych      129 489,94 zł 
w tym:   

          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    119 489,94 zł 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane      10 000,00 zł 

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     40 000,00 zł 
a) wydatki bieżące          40 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych        40 000,00 zł 
w tym:   
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      40 000,00 zł 

d) Dział 750- Administracja publiczna          5 500,00 zł 
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego      5 500,00 zł 
a) wydatki bieżące             5 500,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych          5 500,00 zł 
w tym:   
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        4 300,00 zł 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane        1 200,00 zł 

e) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   30 000,00 zł 
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne       30 000,00 zł 

a) wydatki bieżące          30 000,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych        30 000,00 zł 
w tym:   

          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      30 000,00 zł 
f) Dział 851- Ochrona zdrowia           1 500,00 zł 

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi         1 500,00 zł 
a) wydatki bieżące            1 500,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych          1 500,00 zł 
w tym:                                
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   …1 500,00 zł 
/środki niewykorzystane z funduszu alkoholowego w roku 2012/ 

g)Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       3 500,00 zł 
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód       3 500,00 zł 
wydatki bieżące             3 500,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych           3 500,00 zł 
w tym:                                
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        3 500,00 zł 

h) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    100 000,00 zł 
Rozdział 92195- Pozostała działalność     100 000,00 zł 
a) wydatki majątkowe        100 000,00 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne      100 000,00 zł 
Programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 
Wkład własny do budowy placów zabaw 

i) Dział 926- Kultura fizyczna       150 000,00 zł 
Rozdział 92601- Obiekty sportowe      150 000,00 zł 
 a) wydatki majątkowe        150 000,00 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne      150 000,00 zł 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowotańcu



 
1. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 1. 

Tabela nr 1 

 

3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy na rok 2013 o kwotę 499 989,94 zł którego źródłem 
pokrycia będą  wolne środki jako nadwyżka  środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych . 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 3 
 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

010 01042 4270 30 000,00  

400 40002 4210 10 000,00  

600   169 489,94  

 60016 4170 10 000,00  

  4300 119 489,94  

 60078 4270 40 000,00  

750   5 500,00  

 75075 4170 1 200,00  

  4300 4 300,00  

754 75412 4260 30 000,00  

851 85154 4210 1 500,00  

900 90001 4260 3 500,00  

921 92195 6059 100 000,00  

926 92601 6050 150 000,00  

 Razem  499 989,94  



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXV/211/13 

Rady Gminy Bukowsko  
 
 
 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ŻETU GMINY BUKOWSKO  
NA ROK 2013 

 
 
 
 
 

1. DOCHODY OGÓŁEM       20 209 535,84 ZŁ 

 

2. WYDATKI OGÓŁEM       21 051 805,78 ZŁ 

3. DEFICYT ( 1-2)            842 269,94 ZŁ 

 

4. PRZYCHODY BUDŻETU        3 222 153,41 ZŁ 

 

§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   2 722 163,47 zł 

 

§ 950- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                 499 989,94 zł 

 

5. ROZCHODY BUDŻETU      2 379 883,47 zł   

§ 992- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     1 968 796,00 zł 

 

  z tego:  

    - spłata zaciągniętych kredytów i  pożyczek     1 968 796,00 zł 

 

§ 963 - Spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2012 na wyprzedzające finansowanie działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 

ramach PROW 2007-2013  - 411 087,47 zł. 

 


