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ZARZ,IDZENTE NR 70D014
W6J[A GMINY BRENNA
z dnia29 nJ.a:^2014 r.
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.

1i ust.2pkt

4 ustawy zdnia 8 marca l990roku o samorz4dzie gminnym (tekst
poz.594ze zm. ) oraz art.257 pkt 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku

jednolity Dz.U.z20l3roku
o finansach publicznych (tekst jednolly Dz.U.z2ol3roku poz. 8E5ze zm.), $9pkt 2 uchwaly Nt
Xxl)V326l13 Rady Gminy Brenna z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Brenna
na 2014 rok W6jt Gminy Brenn4 zar-z4dza co nastgpuje:

$ 1. Dokonuje nastppuj4cych z.n ian w zalqozniku ff 2 do uchwaly Nr XxlX,/326113 Rady Gminy Brenna
z dnia J2 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budzetu cminy Brenna na rok 2014 (zestawienie l4cznych
kwot planowanych wydatk6w bu&Btu Gminy Brenna):
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52. Zal4.znik nr 5do uchwaly Nr XXIX/326lll Radyl Gniny Brenna zdnia 12 grudnia 2013 roku
w sprawje uchwalenia budzetu Gmjny Brenna na rck 2014 (Zestawienie planowanych dochod6w oraz
wydatkdw na realizacj9 zadai zleconych jednostce samorz4du terytorialnego odrtbnymi ustawami na 2014 rok)
otrzymuje brzrnieniejak w zlqczniku nr I do niniejszego zarz4dzenia
S

3. Wykonanie zaE4dzenia powierza sig Skarbnikowi Gminy.
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ZTz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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do Zan4dzEnia

Nr 70/2014

W6jta Cminy Brenna

z dnia29 m j^2014 r.
zesiawienie planowanych dochoddlv oraz wydatk6w na realizacjQ zsdsf zleconych iednostce ssmorzqdu

terytorialn€go odrlbnymi ustawadi tra 2014 rok
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