
UCHWAŁA NR XLV/215/14
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 26 marca 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) 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) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2014 r. po stronie dochodów i wydatków 
o kwotę 196.526,47 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć 
złotych 47 /100) w tym: 

- w dziale 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego- zwiększa się dochody o kwotę 58.132,00 zł w związku pismem Ministra 
Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. nr ST3/4820/2/2014, 

- w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 
129.253 zł w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-
I.3113.2.19.2014 z dnia 12 marca 2014 r., 

- w dziale 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się wydatki o kwotę 
58.132,00 zł, 

- w dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się dochody i wydatki 
o kwotę 8.987 zł w związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu „Rozpracuj to 
z biblioteką” w kwocie 4.400 zł zgodnie z umową nr 19/RTB/2014 z dnia 7 stycznia 
2014 r. oraz w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pracy 
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników w kwocie 4.587 zł zgodnie z umową nr 36/2014 z dnia 26 lutego 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 154,47 zł  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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Władysław Mikołajcz
yk
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