
            

      UCHWAŁA   Nr XXIV/195/13                   

RADY  GMINY  BOLESŁAWIEC 

z dnia 5 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 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 oraz z 2012 r. poz. 567)  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  

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

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

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

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy Bolesławiec ustala się na kwotę 146.682 zł. 

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody paragrafu 957 Nadwyżki  

z lat ubiegłych w kwocie 146.682 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. Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę 219.464 zł w związku  

z otrzymaniem: 

 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla SP Kruszyn – kwota 1.146 zł, 

 zwrotu podatku od towarów i usług dokonanego przez Urząd Skarbowy – 218.318 zł, 

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 366.146 zł, w tym: 

 remonty budynków komunalnych – kwota 10.000 zł, 

 zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: 

Krępnica i Mierzwin pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec – kwota 10.000 zł, 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi Mierzwin – 

Bolesławiec– kwota 10.000 zł, 

 remont dachu oraz adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe i salę narad  

w budynku Urzędu – kwota 10.000 zł, 

 zakup materiałów i wyposażenia  – kwota 2.000 zł, 

 składka członkowska na rzecz przystąpienia do Związku Gmin „Kwisa” w Lubaniu – 

kwota 14.000 zł, 

 dofinansowanie zadania na uruchomienie schroniska dla zwierząt, realizowanego 

przez Związek Gmin „Kwisa” w Lubaniu -  kwota 55.000 zł, 

 remont w budynku sali gimnastycznej (naprawa ze środków otrzymanego 

odszkodowania)  SP Kruszyn – kwota 1.146 zł, 

 zakup wyposażenia (meble, zabawki) do przedszkola w SP Bożejowice – kwota 

61.000 zł, 

 zakup usług pozostałych (dz.85, rozdz.85195)  – kwota 3.000 zł, 

 rewitalizacja dwóch pomników z czasów wojny napoleońskiej, wpisanych do rejestru 

zabytków, we wsi Kruszyn – kwota 15.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie cmentarza  

ewangelickiego, wpisanego do rejestru zabytków, we wsi Kraśnik Dolny – kwota 

15.000 zł, 

 rozbiórka budynku komunalnego we wsi Parkoszów – kwota 10.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi 

Kraśnik Górny – kwota 25.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi 

Kraszowice – kwota 25.000 zł, 
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 opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi 

Łaziska – kwota 25.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi Łąka – 

kwota 25.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi Nowa 

– kwota 25.000 zł, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Domu Ludowego we wsi Stare 

Jaroszowice – kwota 25.000 zł. 

3. Niedobór budżetu w kwocie 146.682 zł uzupełnia się nadwyżką budżetową. 

 

 

 

 
 

 


