
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/271/2014 

RADY GMINY ŻEGOCINA 

z dnia 4 listopada 2014 roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz . 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) 

- Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa  się budżet gminy na 2014 r. po stronie planu dochodów o łączną kwotę 200.711.- 

DZ. 754 rozdz. 75412 o kwotę 4.186- w tym: 

- dochody bieżące o kwotę 4.186.- Dz, 754 rozdz. 75412 § 2700 o kwotę 4.186.- 

- dochody majątkowe o kwotę 0.- 

DZ. 756 rozdz. 75618 o kwotę 13.000.- w tym: 

- dochody bieżące o kwotę 13.000.- 

DZ. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 13.000.- 

- dochody majątkowe o kwotę 0.- 

DZ. 758 rozdz. 75801 o kwotę 183.000.- w tym: 

- dochody bieżące o kwotę 183.000.- 

DZ. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 183.000.- 

- dochody majątkowe o kwotę 0.- 

DZ. 852 rozdz. 85212 o kwotę 525-. w tym: 

- dochody bieżące o kwotę 525.- 

DZ. 852 rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 525.- 

- dochody majątkowe o kwotę 0.- 

2. Zwiększa się budżet gminy na 2014 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę 200.711.- 

DZ. 754 rozdz. 75412 o kwotę 4.186.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 4.186- 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 4.186.- 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 4.186.- Wydatki majątkowe o kwotę 0.- 

DZ. 801 rozdz. 80101 o kwotę 183.000.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 183.000.- 
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1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 183.000.- 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 183.000.- Wydatki majątkowe o kwotę 0.- 

DZ. 851 rozdz. 85154 o kwotę 13.000.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 13.000.- 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 13.000.- 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane o kwotę 3.000.- 1.2 wydatki związane z realizacja zadań statutowych o kwotę 10.000.- Wydatki 

majątkowe o kwotę 0.- 

DZ. 852 rozdz.. 85212 o kwotę 525.- w tym: Wydatki bieżące o kwotę 525.- 

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 525.- 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych o kwotę 525.- Wydatki majątkowe o kwotę 0 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Jan Marcinek 
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