
 

Zarządzenie Nr  11/2013 

 
          Wójta Gminy Iłów  z dnia  29 marca 2013 

 

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na 2013r 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym (tj.Dz.U.Nr.142,poz.1591 z 2001r z pózn. zmianami), oraz art.257pkt. 1 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U.Nr.157,poz.1204 ze 

zm.) zarządza się, 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           24.600,00 zł 

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę            2.500,00zł 

 

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 19.557.953,00 zł 

 w tym:  dochody bieżące  17.720.024,00 zł 

   dochody majątkowe     1.837.929,00 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszego zarządzenia  zmieniającym załącznik nr.1 

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

 

                                              § 2 

 

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę   24.600,00 zł 

2)  zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę              2.500,00 zł 

 

 Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości 17.790.332,00 zł   

 w tym:  wydatki bieżące  16.417,321,00 zł 

   wydatki majątkowe    1.373.011,00 zł 

          zgodnie z załącznikiem nr.2 do niniejszego zarządzenia  zmieniającym załącznik nr.2 

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

 

      §  3 

  

           Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany: 

 1)planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji   rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do 

uchwały budżetowej na 2013r. 

§  4 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie otrzymanych pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-

I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013  o planach dotacji celowych na rok 2013 

wynikających z decyzji Wojewody Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 oraz pisma FIN-

I.3111.17.3.2013  z dnia 05 marca 2013 w sprawie zwiększenia planu dotacji pomocy 

finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających 

świadczenia pielęgnacyjne, dokonuje się aktualizacji planów w poniżej przedstawiony 

sposób. 

 

Dochody bieżące budżetu  

Zwiększenie dochodów bieżących  budżetu o kwotę 24.600,00.- 

Dz.852 zwiększenie dotacji celowej  przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 

rozdz.85212    o kwotę 24.000,00.- 

rozdz.85295  o  kwotę      600,00.- 

 

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu o kwotę 2.500,00.- tj: 

zmniejszenie dotacji celowej  przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  

rozdz.85213 o kwotę  300,00.- 

 

zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych 

 zadań bieżących gmin w 

 rozdz.85213 o w kwotę 200,00.- 

 rozdz.85214 o kwotę 1000,00.- 

rozdz.85216 o kwotę 1000,00. 

 

Wydatki bieżące budżetu  

Dział 852 – zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 24.600,00 

rozdz.85212 świadczenia społeczne   o kwotę     24.000,00 

rozdz.85295 świadczenie społeczne                         o kwotę         600,00.- 

 

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu         o kwotę 2.500,00  

rozdz.85213  składki na ubezpieczenie zdrowotne  o kwotę         500,00 

rozdz.85214 świadczenia społeczne   o kwotę       1.000,00 

rozdz.85216 świadczenia społeczne   o kwotę       1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


