
Uchwala Nr 1114/2014 

Rady Gminy w Kazanowie 
z doia 9 grudoia 2014 roku 

w sprawie zmiao w budiecie oa rok 2014. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym It.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z p6z.zm. / oraz art.212, art. 222 art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy 0 finansach publicznych Itj. Dz.U.z 2013 
r. , poz. 885 z p6i.n.zmI Rada Gminy w Kazanowie uchwala co oast~puje : 

§ 1. 

l/W Uchwale Budzetowej na rok 2014 Nr XXVII134/20 13 z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza zmiany 
polegaj'tce na : 
- zwi~kszeniu planowanych dochod6w bie:i<tcych 0 kwot~ 25.000,53 zl 
- zwi~kszeniu planowanych wydatk6w biez'tcych 0 kwot~ 77.821,03 zl 
- przeniesieniach planowanych wydatk6w mi~dzy dzialami. 

• 
21 $ 1 pkt 1 uchwaly otrzymu je nowe brzmienie: 


"Ustala sie plan dochod6w budietu oa rok 2014 w Iltczoej kwocie 14.706.078,50 zl 

z tego: 


al bieiltce w kwocie 14.351.078,50 zl 

bl majlttkowe w kwocie 355.000,00 zl 

3. w Tabeli Nr 1 do uchwaly budzetowej - "Planowane dochody budzetu na 2014 rok" wprowadza sie zmiany zgodnie 
z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

4/§ 1 pkt. 2 uchwaly otrzymuje nowe brzmienie: 

".Ustala si~ plan wydatk6w budietu oa rok 2014 w Iltczoej kwocie 15.272.989,00 zl 

z tego: 


al bie:iltce w kwocie 13.862.989,00 zl 

bl majlttkowe w kwocie 1.410.000,00 zl 


5/w Tabeli Nr 2 do uchwaly budzetowej - "Planowane wydatki budzetu na rok 2014" wprowadza si~ zmiany zgodnie 
z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

6/w § 5 w Tabeli Nr 3 do uchwaly budzetowej - "Wydatki maj&.tkowe na rok 2014" wprowadza si~ zmiany zgodnie z 
zalqcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly 

• 
71 w $ 1 pkt 3 uchwaly otrzymuje brzmienie: 
"Ustala si~ deficyt budietowy w wysokosci 566.910,50 zl kt6ry zostanie sfinansowaoy pozyczklt w kwocie 
566.910,50 zl 

81 $ 2 uchwaly otrzymuje nowe brzmienie: 

"UstaJa sie: 

II przychody budzetu w Iltcznej kwocie 1.019.731,00 zl w tym: 


al wolne srodki w kwocie 300.000,00 zl 

bl poiyczka w kwocie 719.731,00 zl 


21 rozchody budietu w lacznej kwocie 452.820,50 zl w tym: 

al splat~ kredytOw w kwocie 300.000,00 zl 

bl splat~ poiyczek w kwocie 152.820,50 zl 


§ 3. 

1. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 
2. Uchwala wchodzi w :lycie z dniem podj~cia i obowi&.zuje w roku 



Objasnienie do uchwaly Nr 1114/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku. 

DOCHODY 

Zwi~ksza sie dochody z tytulu otrzymanej decyzji na wprowadzenie subwencji z rezerwy w kwocie 
25.000,00 zl i z tytulu sprzedaZy wody kwota 0,53z1 

WYDATKI 

Og6lem wydatki zwi~ksza sie 0 kwot~ 77.821,03 zt 

Wydatki biez~.ce zwi~ksza si~ 0 kwot~ 254.952,03 zl w tym na wynagrodzenia i pochodne 89.452,03 zl, a 
zmniejsza si~ 0 kwot~ 98.500,00zl. 

Wydatki maj~tkowe zmniejsza si~ 0 kwot~ 78.631,00 zl 

W zalaczniku inwestycyjnym dokonuje si~ zmiany polegaj~ce na przeniesieniu srodk6w wlasnych nae 	wydatki biez~ce, a wprowadza si~ srodki pozyskane z umorzenia pOZyczki w WFOSiGW z przeznaczeniem 
na budow~e stacji wodoci~owej wraz z infrastruktur~ w m. W6lka Gonciarska w ramach inwestycji 
wodoci~owej pn. Wodoci~ W6lka Gonciarska". Dokonano przeklasyfikowania wydatk6w z paragrafu 
6050 na paragraf 6057 i 6059, w kt6rych klasyfikuje si~ wydatki maj~tkowe wsp61finansowane z Unii. 
Umowa podpisana 0 przyznanie pomocy finasowej na w/w zadania. 

Przenosi sie wydatki w ramach dzialu i rozdzialu pomi~dzy paragrafami. 

R6Znica wynikaj~ca mi~dzy wprowadzonymi dochodami , a wydatkami to kwota z umorzenia raty pOZyczki 
w WFOSiGW, kt6ra zmniejsza rozchody a zwi~ksza wydatki. 
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ZalClcznik Nr 1 do uchwaly Rady Gminy w Kazano_e nr 111412014 z dnia 9.12.2014 • 
Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budzetu na 2014 r" do uchwaty budzetowej Nr XXVI/134/2013 z dnia 
30.12.2013r. 
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ZatClcznik Nr 2 do uchwaty Rady Gminy w Kazanotte Nr 11/4/2014 z dnia 9.12.2014 roku. • 
Zmiany w Tabeli Nr 2 "Planowane wydatki budzetu na 2014 rok" do uchwaly budzetowej nr XXVII134/2013 z dnia 
30.12.2013 r. 
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

4110 Skladki na ubezpieczenia spmeczne 

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 60000,00I 
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 160000,00I 

80103 I Oddzialy przedszkolne w szkolachpodstawowych 

4210 Zakup materiat6w i wyposa:zenia 
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Zalctcznik Nr 3 do uchwaly Rady Gminy w Kazano_e Nr 11/4/2014 z dnia 9.12.2014r • 
Zmiany w Tabeli Nr 3 "Wydatki majCl.tkowe na 2014 rok" 
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