
UGHWAŁA Nr XXXVl/23ŻlzaM
Rady Gminy Gózd

z dnia 18 czerwca 20'|.4r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie ań'18 ust'2 pkt 4, ań'61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U' z2013, poz.594 z poŻn. zm'l, ar1..3 ,art''
4 ust.1 pkt 12 ustawy zdnia 13listopada2003r odochodach jednosteksamorządu
terytorialnego (tekst jednolity Dz' U. Nr 80 z 2010r, poz.526 z poŹn. zm. ), art. 212,
art.233 ust.3 ustawy z dnia27 sierpnia2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z20I3r, poz'885 zpoźn'zm')

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

s1.

Zwiększa się planowane dochody budzetowe o kwotę 61.670zł

idokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie zzałącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały'

s2.

Zwiększasię planowane wydatki budzetowe o kwotę 61.670zł

i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.

s3.

1. W wyniku zmian wprowadzonych W s 7 i $2 ustala się:

Dochody budżetu w łącznej kwocie 27.151.991,27zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 25.005.816,27zł
b) majątkowe w kwocie 2.146.175,00zł

Wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.853.19'tfl,7zł
z tego: 'l

a) bieżące w kwocie 23.757.082,27zł
b) majątkawe w kwocie 7.096.109,00zł

2. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budzetowej ,,Wydatki majatkowe
w 2014 r'', zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



Zadanie inwestycyjne pod nazwą''Przebudowa drogi gminnej w m. Grzmucin''
otrzymuje brzmienie "Budowa drogi gminnej w m. Grzmucin"

3.Ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały budzetowej ,,Dotacje udzielone w 2014
roku z budŻetu podmiotom nalezącym i nie należącym do sektora finansow
publicznych" który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

s4.

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

s5.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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