
Zarẑ dzenie Nr 54/13 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 20 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 

zarzjudzam co nast̂ puje: 

§1 . 

Nr 1 

§2. 

Nr2 

§3. 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zat^cznik Nr. . 
Nazwa jednostki sprawozdawczej PACANOW 
Nr dokumentu Zarzildzenie nr 54/13 
Data podj^cia 2013-05-20 
Rodzaj Plan dochoddw 

Dziat Rozdz ia* Paragraf Tre§c Kwota 

.• 852 fomoc spofeczna -if.- r v W !̂* •: ^. • 300,00 
85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z furduszu alinnentacyjneego oraz sktadki na 

ubezpieczenia emetylalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 300.00 

2910 
Wpfywy ze zwrotdw dotacji oraz platnoSci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w 
art. 184 ustawy, pobranych nienale±nie lub w nadmiernej wysokoSci 

300,00 

R a z e m : 300,00 
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azua jednostki sprawozdawczej PACANOW 
Nr dokumentu Zarzqdzenie nr 54/13 
Data podj^cia 2013-05-20 
Rodzaj Plan wydatkdw 

Dziat Rozdziat Paragraf TreSe WartoSe 

754 Bezpieczeiistwo publiczne i ochrana przeciwpo±arowa 0.00 

75412 Ochotnicze straze po2arne 0,00 

4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 3 000,00 

4270 Zakup ustug remontowych 1 460,00 

4300 Zakup ustug pozostatych - 4 460,00 

852 Pomoc spoleczna 300,00 

85212 
Swiadczenia rodzinne. Swiadczenia z funduszj alinentacyjneegc oraz 
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spoiecznego 

300.00 

2910 

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

300,00 

Razem: 300,00 
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