ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.20.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych zawartych w uchwale
budżetowej Miasta i Gminy na rok 2013
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.), art. 222 ust.4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 15 Uchwały Nr XXXVI/335/2012 Rady
Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r., upoważniającej Burmistrza MiG do dokonywania zmian
w planie wydatków budżetowych ustalam, co następuje:
w planie dochodów i wydatków budżetowych zawartych w Uchwale budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na 2013 rok – Nr XXXVI/335/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., zmienionej
Uchwałą Nr XXXVII/338/2013 z dnia 29 stycznia 2013r., uchwałą Nr XXXVIII/343/2013 z dnia
26 lutego 2013r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
W paragrafie 2, ust. 1, w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, odpowiednie podziałki
klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i nr 1a do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Burmistrz Miasta i Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w trybie przewidzianym
dla przepisów gminnych.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowanie do roku budżetowego
2013.
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Uzasadnienie
W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany w zakresie bieżących
wydatków budżetowych:
1)w dziale 750 Administracja publiczna – kwotę 20.000 zł z planu wydatków rzeczowych
przenosi się do planu wynagrodzeń – umów zleceń,
2)w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – kwotę 3.020 zł z planu
wynagrodzeń przenosi się do planu świadczeń na rzecz osób fizycznych,
3)w dziale 852 Pomoc społeczna , kwotę 250.000 zł z rozdziału 85214 przenosi się do
rozdziału 85295. Powyższa zmiana podyktowana jest uwzględnieniem wkładu własnego
Gminy w realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
4)w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – kwotę 3.020 zł z planu
świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się do planu wynagrodzeń.
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