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UCHWAŁA NR 3/IV/2015
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok
Nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211 – 215, art. 217, art. 218, art. 233 – 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok polegające na zwiększeniu
dochodów ogółem o kwotę 36 218,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 36 218,00 zł – jak w załączniku
nr 1 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok polegające na:
1) zmniejszeniu wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 17 401,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę
17 401,00 zł, z tego:
- wydatków jednostek budżetowych o kwotę 17 401,00 zł, z tego: wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 9 403,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 7 998,00 zł,
2) zwiększeniu wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 53 619,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę
53 619,00 zł, z tego:
- wydatków jednostek budżetowych o kwotę 50 619,00 zł, z tego: wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o kwotę 9 403,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 41 216,00 zł,
- dotacji na zadania bieżące o kwotę 3 000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łącko w 2015 roku, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3/IV/2015
Rady Gminy Łącko
z dnia 27 stycznia 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 1012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 3/IV/2015
Rady Gminy Łącko
z dnia 27 stycznia 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 3/IV/2015
Rady Gminy Łącko
z dnia 27 stycznia 2015 roku

Przewodniczący Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek

