
Zarządzenie Nr GLXV l20'l3
Wojta Gminy Czarna

z dnia 4 marca 20'43 roku

w sprawie: zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarna na rok 2013

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

lDz'U.z200Ir. Nr l42 poz.|591 zpóźn.zm.l, art.247 ust.I,art.249 ust.l pkt I,art.257 ustawyz

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych l Dz.U.z 2009r. Nr 159 poz.I240 z późn.zm.l

oraz $13 ust' 2 Uchwały Budzetowej Gminy Czarna na rok 20l3 Nr XXXVIV276|20I2 z dnia3I

grudnia 2012 roku - Wójt Gminy Czamazarządza co następuje:

s1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów Budzetu Gminy Czamana20|3 rok o kwotę l.146.800,00 zł,

zgodnie zZałącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia.

$2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków Budzetu Gminy Czarna na 2013 rok o kwotę l.146.800 ,00 zł.

zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia'

s3.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami Budzetu Gminy Czarnana2013

rok, zgodnie zZałącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

s4.
Po dokonanych zmianach:

l. Dochody gminy na2012 rok wynoszą 37.779.019,zł,

2. Wydatki gminy na20l2 rok wynoszą 36.000'453,2l zł,

3. Przychody budzetu gminy na2012 rok wynoszą2'043.760,53 zł,

4. Rozchody gminy na20l2 rok wynoszą 3.822.3Ż6,3Ż zł,

5. Limit zobowtązań z tytułu zaci1gniętych kredytów ipoŻyczek wynosi l6.076.000,00 zł

ss.
Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Czarnana2}|3 rck, zgodnie z

, 
Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

s6.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



Załacznik Nr l
do Zarządzenia Nr CLXV/20l3
Wójta Gminy Czama
z dnia 4 marca 201 3 roku

DOCHODY GMINY

Dział Rozdział s Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

600

"t

60078

2030

TRANSPoRT I ŁĄcZNoŚC

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

dotacje celowe otrzymane zbudŻętu państwa na realizację

własnych zadań bieŻących gmirt

600 000,00

ó00 000'0c

600 000,00

8521Ż

2010

PoMoc SPoŁECZNA

Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczen ia społecznego

dotacje celowe przekazane zbudŻetu państwa na realizację

zadańbieŻących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadan zlecownych gminom ustawami

1ó 800'00 563 ó00'00

I l3 800,00

I 13 800,00

8s213

Ż0l0

Ż030

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierjace niektóre świadczenia Z polTlocy społecznej,

n iektóre świadczen ia rodzi n ne oraz za osoby uczestn iczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

dotacje celowe przekazalle zbudŻetu państwa na realizację

zadańbieŻącyclr z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadan zlecownych gminom ustawami

dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację

własnych zadań bieŻących gm in

6 200,00

6 200,00

35 00,00

3 500,00

8s214

2030

Zasiłki ipomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia

emerytalne i rentowe

dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na realizację

własnych zadań bieŻących gmin

26 600,00

26 600,00

85216

2030

Zasiłki stałe

dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa narealizację

własnych zadań bieŻących gm in

I 600,00

I 600,00



85228

2010

Usługi opekuńcze i specjalisĘczne usługi opiekuńcze

dotacje celowe przekazane zbudŻetu państwa na realizację

zadańbieĄcych z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadan zlecownych gminom ustawami

10 600,00

10 600,00

85295

2030

Pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na realizację

własnych zadań bieŻących gmin

418 100,00

418 100,00

Razem 16 800.00 I 163 600.CI0

oeółem zwiększenie 1146 800.00



ZałącznikNr 2
do Zarządzenia Nr CLXV/20l3
Wójta Gminy Czama
z dnia 4 marca 201 3 roku

WYDATKI GMINY

Dział Rozdział s Nanva Zmniejszenie Zwiększenie

600

60078

4270

TRANSPORT I ŁĄCZNoŚC
Usuwanie skutków klęsk zywiołowych

Wydatki bieŻące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki zw |ązane z r ea|izacjąich statutowy ch zadan

zakup usług re montowych

w tym:

Remont drogi gminnej w Czarnej ul.Wojska Polskiego

nadz.nr 77211,172/2 w km 0+000-0+714oraz

w km 0+ 778-2+300

600 000,00

600 000,00

600 000,00

ó00 000,00

600 000,00

600 000,00

ó00 000,00

852

852r2

4210

4300

4370

4700

31 10

PoMoC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnęgo oraz składki na ubezpieczenia emeyatlne

i rentowe z ubezpteczenia społec znego

Wydatki bieżące. w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

b) wydatki zw iązane z rcalizacj ąi c h statutowy ch zadan

zakup matariałów i wyposażenia

zakup usług pozostałych

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

telefonicznej

szkolenia pracowników niebeących członkami korpusu

służby cywilnej

3) świadczenia na rzecz osob flzycznych

świadczenia społeczne

16 800,00 563 600,00

113 800,00

1 13 800,00

3 414,00

3 414,00

I 000,00

I 000,00

500,00

914,00

110 386,00

110 38ó'00



I

85213

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobieraj ęce niektore świadczeni a Z pomocy społecznej ,

niektóre świadczenia rodzinne otaz Za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bleŻące. w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagro dzenia i składki od nich naliczone

składki na ubezpie czen:'e zdrowotne

6 200,00

6 200,00

ó 200,00

6 200,00

6 200,00

500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

85214

31 10

Zas1łkt i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

Wydatki bieŻące. w tym:

3) świadczenia na tzecz osob flzycznych

świadczenia społeczne

26 600,00

26 600,00

26 600,00

2ó 600'00

85216

3110

Zasiłki stałe

Wydatki bieżące. w tym:

3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych

świadczenia społeczne

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 ó00,00

85228

4110

4r70

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

składki na ubezpie czenia społeczne

wynagrodzenia bezosobowe

10 600,00

10 600,00

10 ó00'00

10 600,00

1 000,00

9 ó00'00

85295

31 10

Pozostała działalnosc

świadczenia społeczne

418 100,00

418 100,00

Razem 16 800.00 1 163 600,00

osółem nviększenia 1 146 800,00


