UCHWAŁA Nr XXV/198/13
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 217 ust.1 pkt. 5, art. 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.
146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726,
z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.
1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548)

u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę
180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę
148.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę
47.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę
15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Plan dochodów i wydatków z opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych na 2013 rok stanowiący załącznik nr 9 do uchwały
Nr XX/143/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie
budżetu Gminy Bolesławiec na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie:
1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę 180.000 zł w tym:
 Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
nieruchomości – kwota 97.000 zł,
 otrzymaniem pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
w zakresie małych projektów, za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie,
dostawy i montażu tablic informacyjnych tzw. witaczy – kwota 25.000 zł,
 podatek od spadków i darowizn – kwota 50.000 zł,
 kary za nieterminowe wykonanie umowy – 8.000 zł.
2. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę 148.000 zł z tytułu wpływów z
opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych ( mniejsze wpływy niż zaplanowano).
3. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 47.000 zł, w tym:
 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz zatoki autobusowej
we wsi Nowe Jaroszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 – kwota 15.000 zł,
 remont budynku magazynowego OSP Trzebień (zakup materiałów i remont) – kwota
9.300 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia
egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego - kwota700 zł,
 uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Łaziska – kwota 8.000 zł,
 budowa placu zabaw we wsi Nowa – kwota 14.000 zł.
4. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 15.000 zł, na opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz zatoki autobusowej we wsi Nowe
Jaroszowice.

