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Wójta Gminy Łanięta z dnia29 listopada 20 1 3 roku
w sprawie ptzedłożeńa autopoprawki do projektu budZetu
Gminy Łanięta na rok 2014.
Wójt Gminy Łańęta dziŃając na podstawie art.230 ust.2 i ań.238
Ustawy z dńa-27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Pz U. Nr 157
poz.1240 z późniejszymi zmianani przedl<łada autopoprawkę do projektu
bud:żetu Gminy Łańętana 2014 rok :
§ 1. Autopoprawka doĘczy:
:
,,objaśnieńdo projektu budzetu Gminy Łaliętana rok 2014"
na kwotę
- poprawiono pi*Ó*aną nadwy źkębldżetowązkwoty 7 93 .902 zł.
45t.023 ń
- w tabeli ,,Dochody budżetu gminy" poprawiono kwotę w wierszu ftzecimz
1.074.887 ń. nakwotę 1.072,787 zŁ,
na
- w tabeli,, Wydatki" poprawiono zńańastatutowe z kwo§ zł.1.464.718
kwotę ń.1.807.553
_ poprawiono kwotę rcZeTwy ogólnej budzetu z kwo§ 64.000 ń.nakwotę zł
63.900 oraz kwotę rezęrry celowej z kwoty 17.000 na kwotę zł.17,100
_ poprawiono kwotę nadwyź:ki budzetu z kwoty zł.793.902 na kwotę

i.

451.023 zł.

2. Projektu Uchwały Rady Gminy Łanięta"

6

otrzymuje brzmiónie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
która zostanie
i1*o**ąrrua*y"tę budzetu w wysokości-451.023 ń,
prr"rou"róna na spłatę zaciryńętych krajowychpożyczek i kredytód"
_§
otrzymuje brzmiónie: "Ustala się rozchody budzetu włącznĄ
wysokości 451.023 ńzgodnieztabeląnr 6"
- § 8. otrzymuje brzmieniei,,Ustala się limit zobowiązańztytułu zaciryanYch
kredytów i pozyczekoraz emitowanych papierów wartościowych z
przezl^czerri._,ru finansowanie występuj ącego w ciągu roku
przejściowego deficl,tu w wysokości- 250,000zł,"
2014 kredytów na
_
s rŚ pkt.d) Ótrzymuje brzmienie: ,,zaciryaniaw roku
wysokości
- 250.000 ń"
sfinanso*anie przejściowego deficytu budżetu, do
3. W tabeli nr 1 - ńochody Gminy Łańętana rok 2014 poprawiono:
_

§

7

,

_ wdziale 750rozdz.750nwkol. 5i6 zkwoty ń.90.339 nakwotę ń.75.339
_ poprawiono mylnie wpisany dzińirozdziałĘ. dział925 rczdz,9250ż
poprawiono na właściwytj. dział92I rozdz,92109
_ wkol 8 poprawiono kwotę ogółem dochodów z kwoty zł.1.07I.878 na kwotę

zł.I.072.787
4. W tabeli nr 4 ,,Wydatki inwestycyjne roku 2014" poz.3 dz.925 ro^zdz.92502
zadanieinwestyc}jne,,RewaloryzaĄaparkuzabykowegowŁaniętaclf,
wyodrębnior,o k*ótę iazakoftczenie I etapu tego zadania i opracowanie
projektu etap II.
§ 2.

Zwządzenie wcho dziw życie zdniem podjęcia i podlega ogłoszeniu,

