ZARZĄDZENIE NR 273/2013
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budŜetu Gminy Walim na 2013 r.
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ art. 30 ust. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/137/2012 z 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Walim na
rok 2013 Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian dochodów budŜetu gminy Walim na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmian wydatków budŜetu gminy Walim na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Po dokonaniu zmian plan budŜetu przedstawia się następująco:
Planowane dochody 18.142.218,30zł
Planowane wydatki 19.235.378,30zł
§ 4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Uzasadnienie do zarządzenia nr 273/2013
W załączniku nr 1 zostają dokonane zmiany w dochodach:
- na podstawie pisma PS-ZS-3146-48/201332.2013r. z dnia 14 maja 2013r. dokonano
zwiększenia dotacji na zadania własne w wysokości 22.000,00zł,
W załączniku nr 2 zostają dokonane korekty w planie wydatków:
Zmniejszenia kwota 97.970,79zł
- zmniejszenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe kwota 45.000,-zł,
- zmniejszenie rezerwy na organizację robót publicznych kwota 50.000,-zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług w gospodarce mieszkaniowej kwota 24,79zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów w szkole
podstawowej w ramach środków na realizację projektu POKL kwota 2.946,-zł.
Zwiększenia kwota 119.970,79
- zwiększenie wydatków w pomocy społecznej na świadczenia 22.000,-zł,
- zwiększenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej na zakup materiałów i odsetki
kwota 24,79zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w
ramach robót publicznych kwota 50.000,-zł,
- zwiększenie wydatków na usługi i zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe kwota
45.000,-zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług w szkole podstawowej
w ramach środków na realizację projektu POKL kwota 2.946,-zł.
Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 18.142.218,30zł oraz planowane
wydatki 19.235.378,30zł.
Sporządził LM

