
Zarz^dzenie Nr 51 /13 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 09 maja 2013 roku 

w sprawie : zmian w budzecie Gminy Pacanow na 2013 rok. 

Na podstawie art. 30 ust.l i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (j-t. w Dz. U . z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z 
pozn. zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwaly Nr XXXIII/206/12 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 
grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Pacanow na 2013 rok 

Dokonuje si? zmian w planie dochodow budzetowych na 2013 rok zgodnie z zal^cznikiem 

Dokonuje si? zmian w planie wydatkow budzetowych na 2013 rok zgodnie z zal^cznikiem 

zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 . 

Nr 1 

§2 . 

Nr2 

§ 3 . 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



ZaHcznik Nr 
Nazwa jednostki sprawozdawczej PACANOW 
Nr dokumentu Zarz^dzenie 51/13 
Data podjf cia 2013-05-09 
Rodzaj Plan dochod6w 

Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Kwota 

852 k • Pomoc spofeczna 20 718,00 

85212 
Swiadczenia rodzinne Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sMadkl na 
ubezpieczenia emeiylalrie i rentowe z ubezpiecidenla spolecziiego 1*672,00 

2910 
Wptywy ze zwrotow dotacji oraz pJatnoSci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w 
art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 

672,00 

85216 Zasiiki state 20 046,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ wlasnych zadah 
biei^cych gmin (zwi^zkow gmin) 20 046,00 

R a z e m : 20 718,00 
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Nazwa jednostki sprawozdawczej PACANOW 
Nr dokumentu Zarzqdzenie 51/13 
Data podj^cia 2013-05-09 
Rodzaj Plan wydatkdw 

Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartose 

600 jfi Transport i t^cznosc 0.00 

60016 Drogi publiczne gminne 15 38bi00 

4300 Zakup usiug pozostalych 15 380,00 

60078 Usuwanie skutkdw kl^sk zywiolowych - 1 5 380,00 

4270 Zakup ustug remonto\wych - 15 380,00 

852 Pomoc spoteczna 20 718,00 

85212 
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spotecznego 

672,00 

2910 

Zwrot dotacji oraz ptatnoSci, w tym wykorzystanycti niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 
wysokoSci 

672,00 

85216 Zasitki state 20 046,00 

3110 Swiadczenia spo^eczne 20 046,00 

Razem: 20 718,00 
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