
 
 

 
UCHWAŁA NR  XXVI/151/2013 
RADY GMINY ROZDRA ŻEW 
z dnia 12 marca 2013 r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami),  art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje: 
 
 
§ 1. § 1 W uchwale Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2012 roku  
w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2013 Wójta Gminy Rozdrażew  
z dnia 15 stycznia 2013 r.  Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. oraz uchwałą  
Nr XXV/145/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2013, wprowadza się  
następujące zmiany 
 
1. Dokonuje się zmian budżetu gminy  
 
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                   2.600 
Dz. 801 Oświata i wychowanie          2.600 
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe          2.600 
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy …         2.600 
 
2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę                 13.269 
Dz. 758 Różne rozliczenia          13.269 
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst      13.269 
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa       13.269 
 
3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                   2.600 
Dz. 801 Oświata i wychowanie          2.600 
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe          2.600 
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      2.600 
 
4) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę                 13.269 
Dz. 801 Oświata i wychowanie        13.001 
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe          9.788 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników         4.760 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         5.028 
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.            617 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            617 
Rozdz. 80110 Gimnazja           2.596 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         2.596 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza           268 
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne             268 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            268 
 
5) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów 
        Zmniejsza się  Zwiększa się  
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
 i od innych jednostek …        4.362 



 
 

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących  
 dochody jst na podstawie ustaw      4.362 
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych  
 przez jst na podstawie odrębnych ustaw     4.362 
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje      4.362 

 
Ogółem przesunięcia    4.362   4.362 

 
 
6) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków 
        Zmniejsza się  Zwiększa się  
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie               11.566    3.500 
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe      6.766    3.500 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników     4.266 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     2.500 
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         400 
§ 4270 Zakup usług remontowych          3.100 
Rozdz. 80110 Gimnazja       4.800 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników     4.800 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        3.066 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów        3.066 
§ 3240 Stypendia dla uczniów          3.066 
  
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  11.000   16.000 
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury   11.000   11.000 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe     11.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych         11.000 
Rozdz. 92109 Domy  i ośrodki kultury, świetlice i kluby        5.000 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           1.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych           4.000 
 

Ogółem przesunięcia   22.566   22.566 
 
2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi: 
 
1) dochody ogółem      14.496.102,30 zł 
  w tym: - dochody bieżące    13.580.774,30 zł 
  - dochody majątkowe         915.328,00 zł 
   
2) wydatki ogółem      15.413.586,30zł 
  w tym: - wydatki bieżące    12.096.646,24 zł 
  - wydatki majątkowe w kwocie    3.316.940,06 zł 
 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
       Artur Jakubek  
 



 
 

 
 

Uzasadnienie 
 

 
1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 2.600 zł z tytułu dodatkowych 

wpływów z wynajmu sal lekcyjnych, które przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych. 
 

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 13.269 zł w związku  
ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszając jednocześnie wydatki 
osobowe w dziale 801 i 854. 

 
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie dochodów w związku ze zmianą 

klasyfikacji budżetowej. 
 

4. Dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków w celu zapewnienia udziału 
gminy w stypendiach dla uczniów - 3.066 zł, na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich –  
5.000 zł, wymianę okien  SP w Rozdrażewie i Dąbrowie – 3.100 zł oraz w celu urealnienia 
planu. 
 
 
       Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  
 
 
 
 


