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zARzĄDZENlE NR 51/14

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnla 17 października 2a14 r.

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

Na podstawie aft. 211,212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. t. Dz. lJ z 2013 poz. 885

zpóźn.zm.'1 or..art.18ust2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamoządziegrninnym (Dz.|J.z2013r.poz.ss+zpóźn.zm'1

Wójt Gminy zaządza co następuje:

s 1. Wprowadzam zmiany do uchwały Nr XXXlll/173l'l3 Rady Grniny Bartniczka w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2014:

L) w załączniku nr 1 ,,Dochody budzetu gminy Baftniczka'' w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

w załączniku nr 2 ,,Wydatki budzetu gminy Batniczka" w bzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

w zdłączniku nr 5 ,,Dochody związane z realizaĄązadań z zakńesu administracji ządowej i innych

zadań zleconych budzetu gminy Bańniczkal' w brzmieniu wg załącznika nr 3 do niniejszego

zauądzenia.

w załącznlku nr 6 ,,Wydatki związane z realizaĄązadań zzakresu administracji ządowej i innych

zadań zleconych budżetu gminy Bartniczka" w brzmieniu wg załącznika nr 4 do niniejszego

zauądzenia

$ 2. Zmianie ulega kwota rezerwy budzetowej iwynosi kwotę 70 292,86 zł, wtym:

1) rezerwa ogÓlna: 32292,86zł,

38 000,00 zł,2) rezerwacelowa:

t zaządzania kryzysowe go.

2)

3)

4)

'l

$ 3. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) Dochody ogÓłem: 15757 230,46

894 236,00

14 862 994,46

17 346 230,46

3 437 364,70

13 908 865,76

w tym: a) dochody majątkowe

b) dochody bieŻące

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) Wydatkiogółem:

w tym: c) wydatkimajątkowe

d) wydatki biezące

zgodnie z załącznikiem nr 2 do nirliejszej uchwały.

$ 4. Wykonaniezarządzenia powieza się WÓjtowi Gminy.

$ 5. Zarządzenie wchodzi w zycie wchodzi w zycie z dniem pqdjęcia.

tekstu jednolitegowymienionej ustawyzostavogłoszonewDz. U.z 2013 i. poz.938 ipoz' 1646oraz z2014(.Poz.379.

tekstujednolitegowymienionej ustawyzostałyogłoszonewDz.U.z2013 r.,poz.645 ipoz'1318'
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Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta gminy Bańniczka z dnia 17 października 2014 r.Nr 5'lI2014

1) Dokonano pzesunięó w planie wydatków óelem zabezpieczenia bieżąc Ą realizaĄizadań'
.\
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