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ZARZADZENIE NR 302014
W6JTI GMINY BRENNA
zdnia

ll

marca 2014 r.

w spr.wie zmian w budtecie gmitry BreDo, nr 2014 rok
Na podstawie art, 30 ust. I i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o safiorz4dzie gminnym (tekst
jednolity Dz U. z 2013 roku poz. 594 ze zlil..) o"az aft.251 pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o fina$ach publicznych (teksljednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) W6jt Cminy Brenna, zaftqdza co
nastQpuJe:

$1.
W zwiq,zku z decyzjq Wojewody Shskiego FBI.3I I L2.16.2014 z dnia 3 marca 2Ol4 roku dokonuje sie
nast€pujqcych zmian w uchwale Nr XXI)V326I13 Rady Cminy Brenna zdnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budzetu Cminy Brenna na rok 20 | 4:

l. w g I pkt I lqczna kwota planowanych dochod6w budzelu Cminy BrerDa ulega zwigkszeniu o kwotQ:
6l E,00zl
2. w $
3.

w

| pkt I lit. a dochody

02

biez4ce ulegajqzwiekszeniu o kwote: 618,0021

pkt I lqczna kwota planowanych wydatk6w budzetu cminy Brenna ulega zwigkszeniu o kwotQ:

6lE,00zl
4. w S 2 pkt

I lit. a wydatki

biezqce ulegaj4zwiekszeniu o kwote: 6lE,00zl

5.w zalqczniku nr I do uchwaly Nr XXlXA26l13 Rady Cminy Brenna zdnia 12 gudnia 2013 roku
rok 2014 (Zestawienie planowanych dochod6w budzetu

w sprawie uchwalenia bud2etu Gminy Brcnna na

Cminy

na 2014

rok):
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6.w zal4cmiku nr 2do Nr XXIX326/13 Rady Gminy Brenna z dnia | 2 grudnia 2013 roku w sprawre
uchwalenia budzetu Cminy Brenna na rok 2014 (Zestawienie Iqcznych kwot planowanych wydatk6w budzetu
Cminy Brenna na 2014 rok):
rt
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7. zalqcznik nr 5 do uchwaly Nr XXI)U326/13 Rady Cminy Brenna z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budzetu Cminy Brenna na rok 2014 (Zestawienie planowonych dochod6w oraz wydatk6w na
realiz?a.je z dah zleconych jednostce samorzqdu terytorialnego odrebnymi ustawami na 2014 rok) otrzymuje
brzrnieniejak w zalqczriku nr I do niniejszeSo zarz4dzenia
8. zal4cznik nI 8 do uchwaly Nr XXIV326/13 Rady Cminy Brenna z dnia 12 grudnia 2Ol3 roku w spEwie
lchwalenia bud2eht Cminy Brenna na rok 2014 (Zqslawienie planowanych dochod6w i wydatk6w zwiq,zanych
z.ealizacjq wlasnych zadan bie24cych gnin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budzetu
paistwa na 2014 rok otrzymuje brzmieniejak w zalqczniku nr 2 do niniejszego zarza{jzrnia

Id: E7C33485-6953-465A-8AA3-F8541fB4OBI

l. Przyjety

9.w zdspaitu

!r

10do uohwaly Nr )OflXn25/13 R.dy G$iny Br€ma z doia

12

gudnia 2013 roku

w sFavio uchwalerda bud2etu Gniny Brenna na rol 2014 (T,arzwianie kwot dochod6w i wydrtl(6w oraz
f6dol gffaansowrnia deficytu m 2014 rok) dochody i wydriki budz!tu uleeqi{zwiekszoniu o kwot€r 6lE 00d.
Defigyt budtahr onz sposdb jego sfmaNowania pozosbje bez zniaD.
S

2, Wykonanie zaEqdzcnis powierza sic Skaftnikowi Cminy.

$ 3, Zgrzldzenic wohodzi w zycie z dniem podjecia.
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Slona 2

Zalqcznik Nr I do Zarzqdzenja Nr 30/2014
Wdjta Cminy Brenna
z dnia I

I

marca 2014 r.

Z,€strwienie phnowanych dochod6w oraz wydaal6w na rctliztcjQ z$d{i zlecotrych jednostce samorrQdu
ter''torielnego odrtbnymi ustawami ns 2014 rok
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Przvjqtv
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Zal:a!:znikNt 2 tlo Zarzqdzenja Nr 30/2014
W6jta Gminy Brenna
z dnia I

I marca 2014

r.

Zestawienie pl$nowaDych docbod6w i *ydatk6w zwiQzsnych z realizscjQ wlastrych zsdai bieiAcych
gmin slinansorvanych z dotacji celowych otrzymanych z budi?tu pafsfrva n, 2014 rok
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