
 

 

 

 

Uchwała Nr 170/XXIX/2013 
      

Rady Gminy Iłów z dnia 14 marca 2013 

         

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2013 rok 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr.142 

poz.1591 z póżn.zmianami)oraz art.211,art.212,  art.235 i art.236 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r o 

finansach publicznych(Dz.U.Nr.157,poz.1240 ze.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

      § 1 

 

 W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2013 nr 150/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów 

 z dnia 14 grudnia 2012r wprowadza się następujące zmiany: 

  

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę           164.814,00 zł 

2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę   1.183.272,00 zł 

 

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 19.535.853,00 zł 

 w tym:  dochody bieżące  17.697.924,00 zł 

   dochody majątkowe     1.837.929,00 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.1 

 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą  „Dochody”. 

 

                                              § 2 

 

1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę               30.000,00 zł 

2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę   170.000,00 zł 

3)  zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę     1.208.086,00 zł 

 

 

 Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości 17.768.232,00 zł   

 w tym:  wydatki bieżące  16.395.221,00 zł 

   wydatki majątkowe    1.373.011,00 zł 

          zgodnie z załącznikiem nr.2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.2 

 do uchwały budżetowej na rok 2013 pod nazwą „Wydatki”. 

 

       

§ 3 

 

Zmienia się brzmienie § 8 uchwały budżetowej na 2013 rok, wprowadzając dotacje 

podmiotową  dla  Prywatnego Przedszkola ,, Danielowy Raj” , zgodnie z załącznikiem nr 3 

do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

W załączniku nr.7  do uchwały budżetowej  na 2013 r. ,, wydatki na zadania inwestycyjne na 

2013r.” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) pkt. 2  Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn:,, Poprawa gospodarki ściekowej 

w Gminie Iłów” w kwocie 533.272,00 zł (101.821,00zł  środki własne jst  + 

431.451,00 dotacja z NFOŚiGW )   

2) pkt.3 Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn:,, Przebudowa drogi gminnej we 

wsi Gilówka Górna” w kwocie 600.000,00 – Promesa Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji 

3) pkt. 4  ,, Rozbudowa i przebudowa  wraz z termoizolacją budynku  Szkoły 

Podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina Iłów, (II etap)’’  kwotę  50.000,00zł., 

zastępuję się kwotą 124.814,00 zł(+ 74.814,00)zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

. 

Dochody bieżące budżetu  

Dz.758 zwiększenie cześć oświatowej subwencji ogólnej  o kwotę 164.814,00 zł, na 

podstawie pisma Ministerstwa Finansów  ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013.  

 

Dochody majątkowe budżetu 

Dział 010 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 

w  kwocie   431.451,00  - na podstawie umowy  z Narodowy Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie na realizację inwestycji pn: ,, Poprawa 

gospodarki ściekowej w Gminie Iłów” 

 

Dział 600- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych gmin w kwocie 600.000,00.  Na podstawie pisma Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji DUSKŻ-I-590-12-1/13 z dnia 20 lutego 2013r. – o dofinansowaniu w roku 2013 

zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna” - Promesa. 

 

Dział 750 - zwrot środków dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 

151.821,00 zł, wynikający  z realizacji Projektu Partnerskiego ,, Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie gmin stowarzyszenia Gmin Turystycznych 

Pojezierza Gostynińskiego” 

 

Wydatki bieżące budżetu  

 

Dział 750 – 30.000,00 zwiększenie planu wpłat na Państwowy Fundusz Osób 

Niepełnosprawnych 

Dział 757 -  20.000,00 zwiększenie planu na odsetki od kredytów i pożyczek 

Dział 801  

rozdz.80101  

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,- 

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę   5.000,- 

-  zakup materiałów i wyposażenia   o kwotę 30.000.- 

-  zakup usług remontowych    o kwotę 25.000,- 

 

 

rozdz.80104 Przedszkola 30.000,00 zmniejszenie planu w zakresie różnych opłat i składek, a 

zarazem zwiększenie planu dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

Prywatne przedszkole ,, Danielowy Raj” 

 

Wydatki majątkowe budżetu  

 

Dział 010 

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn:,, Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Iłów” 

w  kwocie      533.272,00,- 

§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -  101.821,00 

§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 431.451,00 

 

Dział 600 



Wprowadza się  zadanie inwestycyjne pn: ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka 

Górna” -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 600.000,00. 

 

Dział 801 

 Zwiększenie wydatków  inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 74.814,00zł                          

,, Rozbudowa i przebudowa  wraz z termoizolacją budynku  Szkoły Podstawowej w 

Brzozowie Starym, Gmina Iłów, (II etap)’’   
 


