UCHWAŁA NR XXIX/160/13
RADY GMINY KWIDZYN
z dnia 22 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1) ), oraz art.239 w związku z art. 212,
art.214, art.235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.
zm.2) ) ,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/141/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Kwidzyn na 2013 rok, zwanej dalej „ uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w wysokości 33 044 232 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 32 202 186 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 842 046 zł,
3) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2013 w wysokości 34 487 321 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 28 633 686 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2i 3 uofp, przedstawia załącznik nr 2a do uchwały,
b) zestawienie wydatków jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 2b do uchwały,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5 853 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
a) zadania inwestycyjne
nr 2c do uchwały,

roczne

w kwocie

2 683

635

zł,

zgodnie

z załącznikiem

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej
w kwocie 3 170 000 zł.;”;
3) w § 9 ust 1 wyrazy „2 367 500 zł” zastępuje się wyrazami „ 2 237 500 zł”:
4) w § 10 wyrazy „ 389 000 zł” zastępuje się wyrazami „384 000 zł”;
5) w § 13 wyrazy „ 2 100 000 zł” zastępuje się wyrazami „1 575 031 zł” i wyrazy
„3 220 000 zł zastępuje się wyrazami 3 165 000 zł;”;
6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
8) załącznik nr 2b do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
9) załącznik nr 2c do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
10) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
11) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
12) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje treść , jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Biuletynie
Informacji
i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Publicznej

Gminy

Kwidzyn
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Ordon

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i nr
181, poz.1337 , z 2007r Nr 48, poz.322,Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 Nr 223,poz.1458
oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr157,poz.1241 i 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675,Nr 40, po.
230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887oraz z 2012r. poz.
567, z 2013r., poz. 153.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835 i Nr152,
poz.1020,Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz.1183, Nr185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386,
Nr240, poz. 1429,Dz.U. z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548..
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