
UCHWAŁA NR XLIX/223/14
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 28 sierpnia 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)
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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa  się  budżet  Gminy Głowno na 2014 r.  po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 286.124,84 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery
złote 84/100) w tym:

- w dziale  600  rozdział  60016 Drogi  publiczne  gminne-  zwiększa się  dochody i wydatki
o kwotę 82.020 zł  w związku z przyznaniem dotacji ze środków budżetu województwa na
zadanie  realizowane  pod  nazwą  „Przebudowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych
Dąbrowa- Jasionna” zgodnie z umową Nr 230/RŚ/2014 z dnia 9 lipca 2014 r;

- w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę
190.828  zł  z  przeznaczeniem  na  utworzenie  szkolnych  placów  zabaw,  w ramach
Rządowego  Programu  wspierania  w latach  2009-2014  organów  prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,  wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych  i ogólnokształcących  szkół  muzycznych  I stopnia-  „Radosna  szkoła”
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3113.2.139.2014
z dnia 9 lipca 2014 r.;

-  w dziale  852  rozdział  85212 Świadczenia  rodzinne,  świadczenie  z funduszu
alimentacyjnego  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  z ubezpieczenia
społecznego- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3 zł;

- w  dziale  921  rozdział  92195 Pozostała  działalność  -  zwiększa  się  dochody  i wydatki
o kwotę  13.273,84 zł  na refundację poniesionych wydatków na organizację imprezy pn.
"Dożynki  w Gminie  Głowno  -  2013"  zgodnie  z pismem  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa  Łódzkiego  Nr  FR.433.8.82.214  DŁ  UM05-6930-UM0540102/13  z dnia
23.07.2014 r.   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje  się  zmian  w budżecie  Gminy  Głowno  na  2014 rok  polegających  na
przeniesieniu dochodów między rozdziałami w obrębie działu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje  się  zmian  w budżecie  Gminy  Głowno  na  2014 rok  polegających  na
przeniesieniu wydatków między rozdziałami w obrębie działu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.

§ 4. 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 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Mikołajczyk
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