Uchwała nr 237/XLIII/14
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 27 października 2014 r
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz.U z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211,art. 212, art. 214 i art. 217 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)
Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:
§1
1. W Uchwale nr Nr 227/XLII/14 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 22 września 2014 r. § 4
otrzymuje brzmienie:
Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
82.449,58 zł
Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr 227/XLII/14 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 22 września
2014 r. skreśla się zmniejszenie wydatków w dziale 851, rozdział 85154, paragraf 4170 oraz
zwiększenie wydatków w dziale 851, rozdział 85154, paragraf 2830 w kwocie 4.389,20 zł.
§2
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
343.473,78 zł
w tym dział:
1) 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
14.000,00 zł
2) 700 - Gospodarka mieszkaniowa
67.000,00 zł
3) 710 - Działalność usługowa
48.000,00 zł
4) 750 - Administracja publiczna
1.180,00 zł
5) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
165.700,00 zł
6) 852 - Pomoc społeczna
3.473,78 zł
7) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
44.120,00 zł
Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały
§3
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
343.473,78 zł
w tym dział:
1) 710 - Działalność usługowa
20.000,00 zł
2) 750 - Administracja publiczna
140.000,00 zł
3) 757 - Obsługa długu publicznego
30.000,00 zł
4) 852 - Pomoc społeczna
3.473,78 zł
5) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
120.000,00 zł
6) 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
30.000,00 zł
§4
Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie
360.404,34 zł
Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

