
zARzĄDzENlE NR 41118

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 6 sierpnta 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrn ( t. j
podstawie art. 211 , 212., 237, 247 ust. 1, 257, 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 20og r
zoll'1 w o1tGminy zarządza co następuje:

Dz. U' z 2018 r. poz. 994 z póŹn' ,.''1 or^. n"
o finansach publicznych (t. j. Dz lJ. z 2Ol7 r. poz.

$ 1' Wprowadza się zmiany do uchwaĘ Nr WIX/tB7l17 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budzetu gminyna rok 2018: -"""r --'

1) w załączniku nr 1 "Dochody budzetu gminy Bańniczka" w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w załączniku nr 2 ',Wydatki budzetu gminy Bartniczka" w brzmieniu wgzałączn|ka nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w załączniku nr 4 ,,Dochody na zadania zlecone budzetu gminy Batniczka" w brzmieniu wg załącznika nr a oo

n in iejszego zarządzenia,
2) w załączniku nr 5 ,,Wydatki na zadania zlecone budzetu gminy Bańniczka" w brzmieniu wg załącznika nr 4 do
n in iejszeg o zarządzenia'

$ 2. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) dochody ogółem:
w tym:

- dochody biezące
- dochody majątkowe

2) wydatkiogołem:
w tym:

- wydatkimajątkowe
\-i 

- wydatkibiezące

s 3 1. Zmniejsza się ogolna kwotę rezerw celowych iogÓlnych
kwoty rezerwy ogolnej do wysokoś ci 137 735,OO zł.

2' Pozostałe wielkoŚci rezerw pozostają bez mian.

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

$ 5' Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

1
zmiany tekstu jednolitego wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz'l). z2018 r

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszon ew Dz.l.). z2018 r

22968127,60 zł

21 163 9Ą2,09 zł
1B04 185,51 zł

28 860 951,60 zł

9 767 Q31,55 zł

19 093 920,05 zł

do wysokości: 293 320,84 zł, poprzez zmniejszen ie

poz.1 000, poz. 1349 i poz. 1432.

poz.1000 i 1366.

lYie;


