
zARzĄDzENlE NR 48I'l8

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 14 września 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie ań. 30 ust' 2 pkt 4 ustawy z dnia B marca '1 990 r. o samoządzie gminnym ( t. j. Dz' U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. ..''7 or^. n^

podstawie arL211,212,237,247 usl. 1,257,258 ust. 'l pkt. 1 ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r. o finansach pubticznych (t. j. Dz. tJ.22017 r. poz.

zoll'1 w oitGminy zaządza co następuje:

$'1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr )C(IX/1B7lI7 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budŻetu gminy
na rok 2018:

1) wzałączniku nr 1 ,,Dochody budżetu gminy Bartniczka'' w brzmieniu wgzałącznika nr 1 do niniejszegozarządzenia,
2) w załączniku nr 2 ,,Wydatki budzetu gminy Bańniczka'' w brzmieniu wg załączn|ka nr 2do niniejsze go zarządzenia,
ą\ w załącznlku nr 4 ,,Dochody na zadania zlecone budżetu gminy Batniczka'' w brzmieniu wg załącznika nr 3 do

\* niniejszego zarządzenia;

2) w załączniku nr 5 ,,Wydatki na zadania zlecone budzetu gminy Baftniczka" w brzmieniu wg załącznlka nr 4 do

n i n iejszego zarządzenia.

$ 2. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) dochody ogołem:
w tym:

- dochody biezące
- dochody majątkowe

2) wydatkiogółem:
w tym:

_ wydatki majątkowe

\ _ wydatki biezące
t'Y' s. t. Zmniejsza się ogólna kwotę rezerw celowych i ogÓlnych

kwoty rezenvy ogÓlnej do wysokości 117 735,00 zł.

2. Pozostałe wielkości rezerw pozostają bez mian.

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

$ 5. Zarządzen|e wchodziw Życie z dniem podjęcia.

23 110 631,19 zł

21306 445,68 zł
1 B04 185,51 zł

29 003 455,19 zł

9 767 031 ,55 zł

19 236 423,64 zł

do wysokości. 273.320,84 zł, poprzez zmniejszenie

{Yit:titłły

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U

2
Zmiany tekstu jednolitego Wymłenionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U
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