
            

      UCHWAŁA   Nr XXIII/175/13                   

RADY  GMINY  BOLESŁAWIEC 

z dnia 27 marca 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153) 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. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę  

10.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę  

1.821.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy Bolesławiec ustala się na kwotę 1.832.193 zł. 

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody paragrafu 957 Nadwyżki  

z lat ubiegłych w kwocie 1.832.193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Bogusław Uziej 
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Uzasadnienie:  

1. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę 10.593 zł w związku  

z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2013 rok. 

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 1.821.600 zł, w tym: 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od ronda do osiedla we 

wsi Kruszyn – kwota 15.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika oraz zatoki autobusowej 

we wsi Nowe Jaroszowice – kwota 15.000 zł, 

 przebudowa dróg we wsi Kraśnik Dolny (dz.nr 808 i 816) o dł. ok. 100 mb – kwota 

31.000 zł, 

 sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy kwotą subwencji, a faktycznymi kosztami 

kształcenia uczniów, realizujących obowiązek szkolny w miejskich gimnazjach 

samorządowych – kwota 1.010.000 zł, 

 zakup sprzętu AGD do kuchni przy sali gimnastycznej w SP  Ocice – kwota 15.000 zł, 

 zakup usług do sieci Internet dla SP Kruszyn – kwota 600 zł, 

 budowa wielofunkcyjnych boisk oraz elementów infrastruktury lekkoatletycznej przy 

ZSP Trzebień – kwota 100.000 zł, 

 zakup pojemników do segregacji odpadów – kwota 600.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Ludowego we wsi Nowa 

Wieś – kwota 35.000 zł, 

3. Niedobór budżetu w kwocie 1.832.193 uzupełnia się nadwyżką budżetową. 

  

 

 
 

 


