
ZARZADZENIE NR 56/15

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 4 sierpnia 2A15 r.

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

Napodstawie aft. 211,212i237 ust.1ustawy zdnia27 sierpnia2009 r. ofinansachpublicznych (.t. Dz. Uz20t3 poz.885 zpoźn.

zm.'7 or^rań.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U' z2O13 r. poz. 594 z poźn. zm1 wojt Gminy zaządza

co następuje:

$ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr IIl7l2OI4 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budzetu gminy na

rok 2015:
1) w załączniku nr 1 ,,Dochody budżetu gminy Batniczka'' w brzmieniu wg załącznika nr '1 do niniejszego

zarządzenia,

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

zarządzenia,

3) w załączniku nr 5 ,,Dochody na zadania zlecone budżetu gminy Baftniczka'' w brzmieniu wg załącznika nr 3 do

n i n iej sze g o zarządzenia,

4) w załączniku nr 6 ,,Wydatki na zadania zlecone budżetu gminy Baftniczka'' w brzmieniu wg załącznika nr 4 do

n i n iej szeg o zarządzenia.

$ 2. Zmianie ulega kwota rezeruy budzetowej iwynosi kwotę 95.343,40 zł,w tym:

1) rezerwa ogÓlna:

2) rezerwa celowa:

$ 3. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) Dochody ogółem:

a) dochody majątkowe

b) dochody biezące

zprzeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

60.343,40 zł,

35 000,00 zł,

14.987.777,73

797.773,08

14.'190.004,65

16.937.777,73

3.341.269,15

13.596.508,58

zł

zł

zł
w tym:

zgodnie z załącznikiem nr'l do niniejszej uchwały.

2) WydatkiogÓłem:

w tym: c) wydatkimajątkowe

d) wydatkibiezące

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 4. Zanądzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania'

1zmianytekstu.;ednolitegowymienionejuslawyzostałyogłoszonewDz.U'z2o13r.poz.938ipoz.'l646 orazz2Q14r.poz'379,91'1 i1146.

2 
Zmiany tekstu jednolitego Wmienionej us1awy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2o13 r. , poz. 645 i poz. 13'l8 oraz z 2o'l4 r. poz. 37g i 1072.

zł

zł

zł



Uzasadnienie

do zarządzenia Wójta Gminy Bańniczka z dnia 4 sierpnia 2015 r.Nr 56/15.
1) Zwiększono plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami zwiększającymiprzyznane kwoĘ dotacji dla Gminy Bartniczka * dotacja na Referendum 6 września 2015 r.

I\:r';,:ł:r' 
zł' dotacja na zakup podręczników do szkół |oor..*o'ych i gimnazjum kwota

z) Zabezpieczono plan wydatków w zakresie niezbędnyrn do zachowania ciągłości realizacjizadań (wydatki na materiały rozdział 80195, wyjatki na zakup świadczeń wynikających zprzepisów BHP dla pracowników rozdział75023). 
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