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WOJTA GMINY BARTN ICZKA
z dnia 27 października 2014 r.

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

Na podstawie art' 211,212i297 ust. 1 ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. t. Dz. U z2Ot3 poz. gg5

zpoźn'zm''1 o'^:-ań'18ust2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamoządziegminnym (Dz.L).z2013r'poz. s9łzpóźn.zmr1
Wójt Gminy zaządzaco następuje:

s 1' Wprowadza'1li3ly do uchwały Nr XMlll/173/13 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwaleniabudŻetu gminy na rok 2014:
I) w załączniku nr 1 ,,Dochody budzetu gminy Bańniczka'' w bzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

2) w załączniku nr 2 ,,Wydatki budzetu gminy Bańniczka" w brzmieniu wg załącznik a nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

3) w załączniku nr5,,Dóchody związanezrealizaqązadańz zakresu adminiskacji ządowej iinnych
zadan zleconych budżetu gminy Bartniczka'' W brzmieniu wg załącznika nr 3 do niniejszego
zaządzenia

4) w załączniku nr6 ,'Wydatki związanezrealizacjązadań z zakresu administracji ządowej iinnych
zadań zleconych budzetu grniny Bartniczka'' W brzmieniu wg załącznika nr 4 do niniejszego
zarządzenia

$ 2. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) Dochody ogÓłem:

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.

$ 3. Wykona nie zarządzeHia powierza się WÓjtowi Gminy.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

15 876 833,62 zł

894 236,00 zł

14 9'82 597,62 zł

17 466 833,62 . zł

3 437 364,70 zł

14 o2g 468,92 zł

U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 37g.

U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz
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Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta gminy Bańniczka z dnia 27 października 2014 r. Nr 52t14

Ąę z dnia 23 paŹdziernika 2014 r' Nr
WFB.l.3120.3.67'20141121 W sprawie zwiększenia planu dotacji W rozdziale 01o95 z
plzeznaczeniem na zadania zlecone w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawańego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 114279,16 zł oraz
rozdziale 85295 s 2010 o kwotę 5324,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową
realizowaną na podstawie ządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 29l2O14 Rady Ministrow z dnia 12
marca 2014 r.

2) Dokonano zmian w wydatkach GOPS Bańniczka zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki.

3) Dokonano innych pzesunięó w planie wydatków celern zabezpieczenia biezącej realizacji
zadań.
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