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z^RzĄDzENlE NR 49/14

WOJTA GMINY BARTNICZKA

zdnia S PaZlziernika 2014 r.

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

Napodstawie at1.2i1,212i23T ust.'t ustawy zdnia2T sierpnia200gr.ofinansachpublicznych0't. Dz.Uz2073 poz.885

zpoźn.zm.'1 orrr.ań.'lBust2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamoządziegrninnym(Dz.U.z2013r.poz.ssłzpoźn.zm'1

Wójt Gminy zarządza co następuje:

s 1. Wprowadzam zmiany do uchwały Nr XXXlll/'173i13 Rady Grniny Bańniczka w sprawie uchwalenia

budzetu gminy na rok 2014:
t) w załączniku nr 2 ,,Wydatki budzetu gminy Batniczka'' w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

Ż) w załączniku nr 3 limity na zadania inwestycyjne roku ŻO14 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego

zarządzenia,

a

$ 2. Zmianie ulega kwota rezerwy budŻetowej iwynosi kwotę B0 292,86 zł, w tym:

1) rezenła ogÓlna: 42292,86zł,

2) rezerwacelowa: 38 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-

$ 3' Budzet Gminy po dokonaniu'żmian wynosi:

1) Dochody ogołem:

w tym: a) dochody majątkowe

b) dochody biezące

zgodnie z załącznikiem nr'1 do niniejszej uchwały

2) WydatkiogÓłem:

w tym: c) wydatkimajątkowe

d) wydatki biezące

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wojtowi Gminy.

$ 5. Zarządzenie wchodzi w Życie wchodzi w zycie z dniem podjęcia

15 677 387,59

894 236,00

14 783151,59

17 267 387,59

3 437 364,70

13 830 022,89

zł

zł

zł

zł

zł

zł

1 
Zmiany teks1u jednolitego Wmienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' U. z 2013 r. poz'

2 
zmianytekstu1ednoli1ego wymienionej Ustawy zostały ogłoszonew Dz. U. z 2013 r. , poz

938 i poz. 1646.oraz z 2014 r. poz. 379

.645 i poz. 1318.
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Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta gminy Bańniczka z dnia 9 października2014 r. Nr 49/2014

1) Dokonano zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne. Zakup piaskarki do obsługi dróg
gminnych z rezerwy ogólnej w kwocie 3000 zł.

2) Dokonano innych pzesunięó w planie wydatków celem zabezpieczenia biezącej realizacji
zadań, w tym na podatek VAT w obsłudze hydroforni, pzeglądy budynków, szkolenie wymiar
podatku oraz umowę zlecenie zastępstwo obsługi.


