
ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 594 j. t.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t.) Wójt Gminy Kowiesy zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XXIV /136/12 

z dnia 28 grudnia 2012 roku: 

a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 14.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 14.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 3. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi: 

- po stronie dochodów 9.072.837,01 zł, 

- po stronie wydatków 10.496.125,01 zł. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 24/2013 

z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2013 r. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadańbieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

201 O zadań zleconych gminom ustawami 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
2030 własnych zadań bieżących gmin 

6 
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813,00 813,00 

13 823,00 13 823,00 
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Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r. 

2 
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85213 

85219 
85295 

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

Ośrodki pomocy społecznej 
Pozostała działalność 

204,00 204,00 

609,001 609,oo 
13 823,001 13 823,oo 
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 24/2013 

z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
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204,00 

11,001 598,00 
13 823,00 
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Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 24/2013 

z dnia 30 sierpnia 2013 r 

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 r. 

1 2 3 4 

75075 Promoc·a ·ednostek samorz du te torialne o 1 500,00 1 500,00 
Wydatki bieżące, w tym: 1 500,00 1 500,00 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500, 00 

85295 Pozostała działalność 433,00 433,00 
W datki bieżące, w tym: 433,00 433,00 

Zmiana dotyczy zadania zleconego. 


