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Poz. 62
UCHWAŁA NR 97/III/2014
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok
Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 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, art. 212-215, 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r. polegające na:
1) zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 198 932,00 zł, w tym:
a) dochodów bieżących o kwotę 56 833,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o kwotę 49 000,00 zł,
b) dochodów majątkowych o kwotę 142 099,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o kwotę 142 099,00 zł,
2) zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 198 932,00 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 198 932,00 zł
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek
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