
zARzĄDzENlE NR 75114

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 29 grudnia2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 r.

Napodstawieart.211,212i23Zust. lustawy zdnii,a27 sierpnia200gr.ofinansachpublicznych(j.t.Dz.Uz2013 poz.885

z poźn. zm.'7 or^r. ań.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. l-!. z2013 r. poz' ssl z późn. zm'1

Wójt Gminy zaządza co następuje:

s 1. Wprowadzam zmiany do uchwaĘ Nr XXXlll/173l13 Rady Gminy
budzetu gminy na rok 2014:

1) w załączniku nr 2 - Wydatki budzetu gminy Baftniczka w brzmieniu

a) dochody majątkowe

b) dochody biezące

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały'

2) Wydatkiogołem:

c) wydatkimajątkowe

d) wydatki biezące

Bartniczka w sprawie uchwalenia

wg załączn|ka nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

Ż) w załączniku nr 6 - Wydatki budzetu gminy Bartniczka z dotacji na zadania zlecone w brzmieniu w9

załącznlka nr 2 do niniejszego zarządzenia'

$ 2. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) Dochody ogÓłem: 15.B74.575,71 zł

B94'236'00 zł

14.980.339,71 zł

17.474.575,71 zł

3.487.933,70 zł

13.986.642,01 zł

w tym:

w tym:

zgodnie zzałącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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1
Zmiany tekstu.iednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z

Ż
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz, U. 2

2013 r. poz. 938 i poz. 1646 onzz2014r. poz

2013 r., poz. 645 i poz. 1318.



/

1)

2)

3)

Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta gminy Bańniczka z dnia 29 grudnia 2014 r. Nr 75114

Dokonano pzesunięć w'ptanie wydatków, uwzględniając niezbędne środki n'a zadania do
zrealizowania w 2014 r. oraz ewentualne oszczędności na poszczególnych pzedziałkach
kl asyf i kacj i bu dzetowej, ce le m zabezpiecze n ia biezącej rea l izacj i zadań.

Dokonano pzesunięć w planie wydatkow w zakresie wnioskowanym pzez Dyrektorów Szkół
oraz P rzedszkola Publicznego w Łaszewie.

Dokonano zmian w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone.
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