
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/252/14 

RADY GMINY ŁĘKAWICA 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 211 ust. 2  i art. 212 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwala co 

następuje :  

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.  

§ 2. W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Wójta Nr 316/2014 wydanym 

w okresie międzysesyjnym zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr 

XXXV/249/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku :  

1. Załącznik Nr 4  „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r.” – otrzymuje on nowe 

brzmienie jak załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.  

2. Załącznik Nr 5  „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok ” poprzez : zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania 

zlecone w związku ze zwiększeniem dotacji, w tym:  

- w dziale 852 – na wsparcie osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 3.708 zł, 

zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w tym:  

- w dziale 852 – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.000 zł. Załącznik ten 

otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3  do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik Nr 11 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2014 roku” poprzez: zwiększenie 

dotacji celowej w rozdziale 75412 o kwotę 5.131 zł, zmianę klasyfikacji rozdziału w dotacji celowej dla Gminy 

Bielsko-Biała z 85158 na 85154 oraz zmianę określenia celu dotacji – „Wsparcie funkcjonowania Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym”. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4  do 

niniejszej uchwały. 

   § 3. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:  
 

dochody  

wydatki  

deficyt -  

który będzie pokryty przychodami :  

- z zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW  

- z zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie  

 

 

16.798.708 zł  

18.083.708 zł  

1.285.000 zł  
 

456.510 zł  

828.490 zł  

DZIENNIK URZĘDOWY
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Katowice, dnia 6 lutego 2014 r.

Poz. 694



§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Łękawica 

 

 

Bronisław Stachura 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 694



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 694



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 694



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 694



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 694


		2014-02-06T09:51:24+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




