
ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 16 października 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) zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

b) zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

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

§ 3. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

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

- po stronie dochodów 9.242.968,99 zł, 

- po stronie wydatków 10.586.075,99 zł. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 30/2013 

z dnia 16 października 2013 roku 

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2013 r. 
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Zmiany wydatków budżetu gminy na 2013 r. 

2 3 I 4 
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 30/2013 

z dnia 16 października 2013 r. 
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Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 30/2013 

z dnia 16 października 2013 roku 

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 r. 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 
6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

455 340,00 0,00 

455 340,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ~~======t====="""1 
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Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 30/2013 

z dnia 16 października 2013 r 

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 r. 
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60016 Dra minne 10 000,00 

W datki bieżące, w tym: 10 000,00 
stek budżeto o: 10 000,00 
zane z rea liz ań statutowych 1 O OOO, 00 
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70005 Gos odarka runtami i nieruchomościami 0,00 5 000,00 

Wydatki bieżące, w tym: 0,00 5 000,00 
W datki 'ednostek budżeto eh, z te o: 0,00 5 000,00 

wydatki zwi zane z realizacj ich zadań statutowych 5 OOO, 00 
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75023 Urz d in 20 000,00 20 000,00 
·eżące, w tym: 20 000,00 20 000,00 

W stek budżetow o: 20 000,00 20 000,00 
zane z reali za ań statutowych 20 OOO, 00 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 
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75818 Reze owe 15 000,00 
·eżące, w ty 15 000,00 
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