DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 3187

Data: 2013-04-25 13:14:46

UCHWAŁA NR XXVI/72/2013
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy w Kozłowie uchwala co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 90 990,00zł
a) w tym dochody bieżące o kwotę 90 990,00 zł
b) w tym dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 53 400,00 zł
a) w tym dochody bieżące o kwotę 53 400,00 zł
b) w tym dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł
- jak poniżej:

Dz. Rozdz.
758

75801

801
80101

80140

Wyszczególnienie

Kwota zmian
zwiększenia
zmniejszenia

Różne rozliczenia

86 336,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
w tym: dochody bieżące

86 336,00

subwencje ogólne z budżetu państwa

86 336,00

Oświata i wychowanie

4 654,00

86 336,00

Szkoły podstawowe

600,00

w tym: dochody bieżące

600,00

Wpływy z różnych dochodów

600,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

4 054,00
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w tym: dochody bieżące:

4 054,00

wpływy z różnych dochodów

4 054,00

Pomoc społeczna

53 400,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym dochody bieżące

50 546,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

50 546,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące
w zajęciach
w centrum
integracji
społecznej

280,00

w tym dochody bieżące

280,00

50 546,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

21,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków) gmin
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

259,00
1 113,00

w tym dochody bieżące

1 113,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków) gmin
Zasiłki stałe

1 113,00
1 461,00
1 461,00

w tym dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków) gmin
Razem

90 990,00

53 400,00

w tym dochody bieżące

90 990,00

53 400,00

0,00

0,00

w tym dochody majątkowe
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 90 990,00 zł
a) w tym wydatki bieżące o kwotę 90 990,00 zł
b) w tym wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 53 400,00 zł
a) w tym wydatki bieżące o kwotę 53 400,00zł,
b) w tym wydatki majątkowe o kwotę 0 zł
- jak poniżej:

1 461,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Wyszczególnienie
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Kwota zmian
zwiększenia

Oświata i wychowanie

90 990,00

Szkoły podstawowe

86 936,00

W tym
a) wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

86 936,00

w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
w tym: wydatki bieżące
w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna

zmniejszenia

86 936,00

86 936,00
4 054,00
4 054,00
4 054,00
4 054,00
53 400,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: wydatki bieżące

50 546,00

w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
w tym: wydatki bieżące

50 546,00

50 546,00

280,00

280,00

w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych

280,00

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym: wydatki bieżące

280,00
1 113,00
1 113,00

w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Zasiłki stałe

1 461,00

w tym: wydatki bieżące

1 461,00

w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych

1 461,00

1 113,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Razem
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90 990,00

53 400,00

90 990,00

53 400,00

0,00

0,00

W tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

