
 

Zarządzenie Nr  20/2013 

 
          Wójta Gminy Iłów  z dnia  30 kwietnia  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           280.282,00zł 

 

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie 19.860.003,00 zł 

 w tym:  dochody bieżące  18.022.074,00 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            290.282,00 zł 

2)  zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę            10.000,00 zł 

 

 Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości 23.447.692,00 zł   

 w tym:  wydatki bieżące  16.719.371,00 zł 

   wydatki majątkowe    6.728.321,00 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.3111.1.38.2013  z dnia 25 kwietnia 2013  o 

środkach związanych z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z 

przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

wykorzystywanego do produkcji rolnej  przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I półrocze 2013 , 

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.20-A.2013  z dnia 29 kwietnia 2013  

o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania 

niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjęte uchwałą Nr 48/2013 Rady 

Ministrów z dnia 26 marca 2013, 

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.19.9.2013  z dnia 12 kwietnia 2013  o 

zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o 

systemie oświaty,  

dokonuje się aktualizacji planów w poniżej przedstawiony sposób. 

 

Dochody bieżące budżetu  

Zwiększenie dochodów bieżących  budżetu o kwotę 280.282,00.- 

 

Dz.010 zwiększenie dotacji celowej  przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  

rozdział 01095 o kwotę 210.929,00zł, 
 

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

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  

rozdział 85295 o kwotę 36.050,00 zł 

 

Dz.854 zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin 

rozdz. 85415 o kwotę 33.303,00 zł 
 

Wydatki bieżące budżetu  

 

Dz.854 -zmniejszenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 10.000,00 

rozdz.85401- wynagrodzenia osobowe   o kwotę     8.500,00 

          - składki na ubezpieczenie społeczne   o kwotę     1.500,00 

 

Dz.010- zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę   210.929,00 

rozdz.01095 – różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego   o kwotę 206.792,33 

  wynagrodzenia bezosobowe   o kwotę     1.500,00 

  składki na ubezpieczenie społeczne  o kwotę        257,00 

  fundusz pracy     o kwotę          37,00 

  zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę         742,67 

  zakup usług pozostałych  o kwotę      1.600,00 

 



Dz.852 – zwiększenie wydatków bieżących budżetu  

rozdz.85295 świadczenie społeczne                         o kwotę         36.050,00.- 

 

Dz.854 – zwiększenie wydatków bieżących budżetu    o kwotę 43.303,00 

rozdz.85415 – stypendia dla uczniów – zwiększenie wg dotacji 33.303,00 

  udział środków własnych  na stypendia         10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Wójta Nr  20– zmiana uchwały budżetowej na 2013r. 

z dnia 30 kwietnia 2013r.. 

§ 1 

 

Zwiększyć dochody bieżące budżetu  o kwotę     280.282,00-  

w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo  

rozdz.01095 pozostała działalność 

§2010 dot.cel przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  

gminom ustawami        o kwotę    210.929,00.- 

 

 

w dz.852 Pomoc społeczna       

rozdz.85295 Pozostała działalność  
§2010 dot.cel przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  

gminom ustawami        o kwotę                         36.050,00.- 

 

w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów  
§ 2030 – dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

 zadań bieżących gmin     o kwotę                     33.303,00.- 

 

§ 2 

 

Zwiększyć wydatki bieżące budżetu   o kwotę              290.282,00.- 

 

w dz.010- zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę   210.929,00 

rozdz.01095 pozostała działalność 

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę      206.792,33 

§ 4010 wynagrodzenia bezosobowe  o kwotę          1.500,00 

§4110  składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę   257,00 

§4120  fundusz pracy    o kwotę              37,00 

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę        742,67 

§4300 zakup usług pozostałych      o kwotę      1.600,00 

 

w dz.852 Pomoc społeczna       

rozdz.85295 Pozostała działalność  
§ 3110 świadczenia społeczne  o kwotę  36.050,00 

 

w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów  
§3240  – stypendia dla uczniów – zwiększenie wg dotacji 33.303,00 

      udział środków własnych  na stypendia             10.000,00 

 

Zmniejszyć wydatki bieżące budżetu  o kwotę   10.000,00  

w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

rozdz.85401 świetlice szkolne  

§4010 wynagrodzenia osobowe          o kwotę 8.500,00 

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.500,00 


