Zarządzenie Nr 5/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co
następuje;
W uchwale Nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2014,
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 18 714,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą
24 104 071,00 zł, w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości
23 182 309,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości
921 762,00 zł
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości
2 782 459,00 zł,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 18 714,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą
23 224 071,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości
21 222 149,00 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w wysokości
2 782 459,00 zł,
§ 3. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013r. wprowadza się zmiany określone załącznikami
Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 5/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 30 stycznia 2014 roku

Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 18 714,00 zł na
podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego w dziale 852:
1) Nr FB-I.3111.1.2014.2 o kwotę 14 796,00 zł na realizację bieżących zadań na pomoc
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
2) Nr FB-I.3111.27.2014.3 o kwotę 3 918,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
W dziale 854 dokonano zmian planów wydatków pomiędzy paragrafami tego samego
działu i rozdziału.

