
Uchwała nr  244/XLIV/14
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia  10 listopada  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

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej  w kwocie                                                            111.566,99 zł

Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1 do uchwały 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  opublikowaniu  w  sposób  zwyczajowo 
przyjęty.



Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta  i 
Gminy Wleń nr  244/XLIV/14 z dnia  10 listopada 2014 r.

I. Dokonuje się przeniesienia wydatków   w kwocie                                                  76.566,99 zł 
       - z  działu 921  (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
         - do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) 
na wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy Wleń związane z pokryciem przyjętych zobowiązań po 
zlikwidowanym zakładzie budżetowym. 
II. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie                                                     30.000,00 zł 
w rozdziale 92109 
II. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie                                                        5.000,00 zł  
w rozdziale 92120

    W dziale 921, do końca 2014 r.,    nie przewiduje się  wydatków inwestycyjnych. 
Zadania związane z modernizacją świetlicy w Bełczynie, OKSiT we Wleniu oraz dokumentacją na 
budowę świetlicy w Radomicach będą realizowane w przyszłym roku. 

II . Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienioną uchwałą
    - plan dochodów budżetowych wynosi                                                                    15.327.678,16 
zł
      w tym dochody bieżące                                                                                          13.493.416,04  
zł
    - plan wydatków budżetowych wynosi                                                                    17.567.851,48 
zł
      w tym wydatki bieżące                                                                                          12.267.044,62 zł 


