
ZARZADZENIE NR 37115

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 27 mąa 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 r.

Na podstawie ałL' 211,212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (i. t' Dz. U z 20L3 poz' 885 z późn.

zm.'1 or^rań.18ust 2pkt  ustawyzdnia8marca199or.osamoządziegminnym (Dz.|J'z2O13r.poz.594 zpoźn' zm';wó1 Gminyzaządza

co następuje:

$'1. Wprowadza się zmiany do uchwaĘ NrIIl7l20I4 Rady Gminy Baftniczka wsprawie uchwalenia budŻetu gminy na
rok 2015:

1) w załączniku nr 2 ,,Wydatki budzetu gminy Baftniczka'' w brzrnieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego

zaządzenia,

$ 2. Zmianie ulega kwota rezerwy budŻetowej i wynosi kwotę 125.143,40 zł, w tym:

't) rezerwa ogólna: 90.143,40zł,

2) rezerwa celowa: 35 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
$ 3. 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 bieŹące

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 4' Zarządzenie wchodziw życie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

,,riski

1_ 
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r' poz' 938 i Poz. '1646 oraz z2Q14 r. poz. 379' 91 1 i 1'146.

Ż_ 
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U ' z 2013 r. , poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
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Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Bańniczka z dnia 27 maja 2015 Nr 37I15

Zabezpieczono plan wydatków w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości realizacji zadań _usługi

remontowe - drogi gminne 10000 zł przesunięto plan wydatków z usług, na zakup materiałów i

oprogramowania dla obsługi poboru podatków kwota 3000 zł _ przesunięto z plan wydatków usług,
zwiększono plan wydatków na remonty oSP w kwocie 3000 zł _ zabezpieczono z rezerwy ogólnej, przesunięto
kwotę 2L zł.w planie wydatków w Szkole podstawowej pomiędzy rozdziałami.


