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WOJTA GMINY PIELGRZYMKA
z dnia

w sprawię zmian w budżecie gminy na

(D'

1

8 listop ada 2014 r.

rok20l4.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia B marca ]990r. o samorzqdzie gminnym

z 20]3 r.,poz.594 z późn. zm.l), art.257 pkt. I i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych (Dz. U. z 20]3 r., poz. 885 z poźn. zm.2), oraz 17 Uchwały Nr
(J.

XXWI/206/13 RadY Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 20]3 r. w sprawie uchwalenia
Budzetu Gminy na 20]4 rok, zarzqdza się co następuje:

l.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżefu gminy na 2014 r. o kwotę
26 550.00 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.1. Zmniejsza się plan wydatkow bieżących budzetu gminy na 2014 r. o kwotę
26 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się Przeniesień w planie wydatków w ramach działu i rozdziafu i paragrafami
klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenie.

3. Dołącza się zńącznik Nr 3 ,, Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych

inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2014

l.

,,.

4.Plan dochodów i wydatków po zwiększeniu przedstawia się następująco:
Plan dochodów budżefu gminy w kwocię 20 940 096,57 zł, ztego:
dochody bieżące w kwocie
dochody majątkowe w kwocie

2.

Plan wydatków budżetu gminy w kwoci ę 21 493 049,89 zł, ztego:
wydatki bieżące w kwocie
wydatki majątkowe w kwocie

l6

35I 230,08 zł,

4

588 866,49 zł.

]6 608 578,8] zł,
4 884 47 ],0B zł.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.l3t8 z
2014 poz.379.
' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w: Dz. IJ. z 20t3 r. poz. 938 z 20|4 r.

' Z^iury

poz.379,9ll.

