
 
          

 
UCHWAŁA  NR  XXXIII/159/2013                                                          

RADY   GMINY   C I E L Ą D Z 
z dnia 21.06.2013 r. 

 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 
146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 
1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 
1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) Rada Gminy Cielądz 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/125/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 28.01.2013r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 
1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 140.837,26 zł; 
 
2) ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 
a) dochody budżetu gminy własne w wysokości 140.837,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały; 
b) dochody budżetu gminy na 2013 rok po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 1 
wynoszą 12.791.930,51 zł; 
 
3) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 140.837,26 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;  
a) wydatki budżetu gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian określonych w pkt 3 wynoszą 
13.067.324,51 zł; 
 
4) dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2013rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały; 
 
5) dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013rok, zgodnie załącznikiem Nr 4 
do niniejszej uchwały; 
 
6) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu obejmujących wydatki na Projekty i programy 
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 
nie podlegające zwrotowi (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 
niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 


