Zarządzenie nr 70 12013
Wójta Gminy Że|azków
z dnia 26.11.2013r.
w sprawie zmian w budżecieGminy Że|azkówna 2013 r.
Na podstawieań. 258 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia27 sierpnia2009 r' o finansachpub|icznych
(tekstjednolityDz. U. z2013 r., poz 885 ze zm,)oraz$ 8 pkt 3 uchwałyNr )Oill/160/12Rady
w sprawiebudżetuna rok 2013
Gminy Że|azkowz dnia 20'12,2012r.
zarządzam,co następuje:
Nr XXX!/160/12Rady Gminy ie|azkÓw z dnia
s 1. W uchwa|ebudżetowej
20'12.2012r.W sprawiebudżetu
na rok2013zmienionej:
- uchwałą
w sprawie
nr XXX!II/175113
Rady Gminy felazków z dnia25.01.2013r.
zmianw budżecieGminy Że|azkówna 2013 rok
- uchwałą
nr XXX|V/181113Rady Gminy Że|azkówz dnia 28.o2.2o13r.
w sprawie
zmianw budżecieGminy Że|azkowna 2013 rok
- uchwałąnr XXXVI/197l 13 Rady Gminy Że|azKówz dnia28.03.2013r. w sprawie
zmianw budzecieGminy Żelazkowna 2013 rok
-zarządzeniemnr 2012013
w sprawie
Wójta Gminy Że|azkówz dnia 26.04.2013r.
zmianw budżecieGminyŻe|azkówna 2013 rok
- uchwałąnr XXXVII/201I13
Rady Gminy Że|azkówz dnia 30'04.2013r.
w sprawie
zmianw budzecieGminyŻe|azkówna 2013 rok
-zarządzeniemnr 2212013
Wójta Gminy Że|azkow
z dnia7.05.2013r'w sprawie
zmianw budzecieGminyŻe|azkówna 2013 rok
- uchwałą
nr XXXVIl|/2o4l13
RadyGminyfelazkówz dnia31.05.2013r
w sprawie
zmianw budzecieGminy Że]azkowna 2013 rok
-zarządzeniemnr 2612013
Wójta Gminy fe|azkówz dnia 04.06.2013r.
w sprawie
zmianw budzecieGminy Że|azkówna 2013 rok
- uchwałą
nr XXXIX211113Rady Gminy Że|azkówz dnia 20'06.2013rw sprawie
zmianw budżecieGminy Że|azkówna 2013 rok
. zaządzeniem nr 33l 2013 Wójta G miny Że|azkówz dnia24.06.20,|
3r w s prawie
zmianw budżecieGminy fe|azkówna 2013 rok
- zarządzeniemnr 3412013
Wójta Gminy fe|azkówz dnia 11'07'2013r.w sprawie
zmianw budżecieGminyŻe|azkówna 2013 rok
- uchwałąnr XLl218/13Rady Gminy Że|azkówz dnia 30.07.2013r.
w sprawie
zmianw budzecieGminyŻe|azkówna 2013 rok
- zarządzeniemnr 4412013Wójta Gminy Że|azkowz dnia21.08'2013r.w sprawie
zmianw budzecieGminyŻe|azkowna 2013 rok
- uchwałąnr XL|l226l13Rady Gminy fe|azkówz dnia 16.09.2013r.
w sprawie
zmianw budżecieGminyfe|azkowna 2013 rok
-zarządzeniemnr 52|2013Wójta Gminy Że|azkówz dnia 18.09.2013r.
w sprawie
zmianw budzecieGminyfe|azków na 2013 rok
- uchwałąnr XL||l228l13Rady Gminy Że|azkówz dnia 7 '1o'2o13r.w sprawie
zmianw budzecieGminyŻelazkowna 2013 rok
- uchwałą
nr XLll|/231113
RadyGminyfe|azkówzdnia 18.10.2013r'
w sprawie
zmianw budzecieGminy Że|azkówna 2013 rok
- zarządzeniemnr 6112013
Wójta Gminy Że|azkówz dnia 22'10'2013r.w sprawie
zmianw budzecieGminyfe|azkówna 2013 rok
- uchwałąnr XL|11l232/13
Rady Gminy Że|azkowz dnia 30.10.2013r.
w sprawie
zmianw budzecieGminyfe|azkówna 2013 rok

- uchwałą
nr xL|||l237l13Rady Gminy Że|azkówz dnia 13'11'2013r.
w sprawie
zmianw budzecieGminy Że|azkówna 2013 rok
wprowadzasię następujące
zmiany:
|. Zmienia się treśózałącznikaNr3 . Wydatki majątkowezbudietl Gminy
Że|azkówna rok z}|3,jak * załącznikunr1 do niniejszeegozarządzenia.
2. P|anbudżetupo zmianachwynosi:
Dochody:22.645.648,78
zł'w tym:
- dochodymajątkowew kwocie
- dochodybieźzące
w kwocie

232.498,29 zł
22.4|3.|50,49 zł'

Dotacje celowe na rca|izacjęzadańz zak.łeslladministracji rządoweji innych
zadańzleconychustawamiwynoszą2.939.887,72
zł.
Wydatki:24.807.|95,7Izłw tym:
- wydatkibiezącew wysokości
- wydatkimajątkowe

|9.252.|06,7I zł
5.555.089.- z

Wydatkizwiryanezrca|izacjązadańzzak.łesuadminisytacjirządowejiinnych
zadańzleconychustawamiwynoszą 2.939.887,72z|
Deficytbudżetu:
2.16I.546,93
zł
$2' Zaządzeniewchodziw życiez dniempodpisania.

*w,q'

ZałącznikNr 1
do Zaządzenia nr 70120,|3
WÓjta Gminy Że|azków
z dnia 26.11.2013r.

DziałRozdziałParagraf
600

60016

6050

60016

6050

Po zmianie
Pzgd
Zmiana
zmlaną
3.946'500..
Transpońiłączność 3.946.500.- - przebudowa
drogi
600.000.- + 7.000.- 607.000.gminnejnr 4713P
w m.Anielin
- przebudowa
395.000.- -7.000.- 388.000.drogi
gminnejnr 4716P
relacjiRussów Russówek
Razem
5.555.089.5.555.089.- Treść
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Uzasadnienie
do Zaządzenia nr 70l2o13
Wójta Gminy fe|azków
z dnia26.11.2013r.

potrzeb,dokonujesię
1.W celudostosowania
strukury
wydatkówdo faktycznych
zmianywydatkóww dz.600( zmianyw wydatkach
o charaktezemajątkowym
. koniecznośÓ
polegająna ichpzesunięciumiędzyzadaniamiinwesĘcyjnymi
wykonaniarobótdodatkowych).

