
UCHWAŁA NR LI/239/14
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.  1318, Dz. U. z 2014 r. poz.  379,
poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 259 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.
938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się  budżet Gminy Głowno na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 9.680,99 zł ( słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 99/100) w tym:

- w  dziale  921  rozdział  92109 Domy  i ośrodki  kultury,  świetlice  i kluby-  zwiększa  się
dochody i wydatki  o kwotę  9.680,99 zł  w związku z przyznaniem pomocy na realizację
operacji  z zakresu  małych  projektów  w ramach  działania  413 „Wdrażanie  lokalnych
strategii  rozwoju”  objętego  PROW  na  lata  2007-2013  pt.  „Wyposażenie  Ośrodka
Upowszechniania  Kultury  w Bronisławowie”  zgodnie  z umową  Nr  01623-6930-
UM0540198/14 z dnia 25 września 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Dokonuje  się  zmian  w budżecie  Gminy  Głowno  na  2014 rok  polegających  na
przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/203/14 Rady Gminy Głowno z dnia
29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2014 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Mikołajczyk
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