ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2013
Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530
i poz. 1548)
Wójt Gminy Zębowice zarządza, co następuje:
§1
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35 941 zł:
1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 35 941 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe – 31 903 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin – 31 903 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 4 038 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin – 4 038 zł
§2
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 35 941 zł:
1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 35 941 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe – 31 903 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 903 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 4 038 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 038 zł
§3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2013 r. wynosi:
•

dochody – 10 159 355,47 zł,

•
•

przychody – 915 694,00 zł
wydatki – 10 053 000,22 zł,

•

rozchody – 1 022 049,25 zł

w tym: dochody bieżące – 9 784 963,47 zł,
dochody majątkowe – 374 392,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 8 664 196,22 zł,
wydatki majątkowe – 1 388 804,00 zł
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

