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UCHWAŁA NR 49.409.2014
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2014 roku

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; ze zmianami); oraz art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach 
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok 
(Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 10, 409, 410, 1414, 1940,2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 3480, 4212, 
4213, 4214, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211) dokonuje się następujących zmian:

Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Zwię
ksz

Zmniejsz

DOCHODY OGÓŁEM W ZŁ 1.481.176
600 Transport i łączność 1.401.176

60016 Drogi publiczne gminne 1.401.176
- dochody majątkowe 1.401.176
z tego: dotacja z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne 
gminy - 1.401.176

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000
90095 Pozostała działalność 80.000

- dochody bieżące 80.000
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące 
gminy - 80.000

WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ 1.481.176
600 Transport i łączność 1.401.176

60016 Drogi publiczne gminne 1.401.176
- wydatki majątkowe 1.401.176
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne  -  1.401.176

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000
90019 Pozostała działalność 80.000

- wydatki bieżące 80.000
w tym: wydatki jednostek budżetowych -80.000
- z tego: związane z realizacja ich podstawowych zadań -80.000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Uchwała zmniejszaplan dochodów i wydatków budżetu o kwotę łączną 1.481.176 zł . Zmniejszenie

po stronie dochodów dotyczy wykreślenia z budżetu dotacji z budżetu państwa o jaką gmina

wystąpiłana usuwanie skutków powodzi, a po stronie wydatków skreśla plan na ich realizację.

Przygotowała :

AnnaMońka - SkarbnikGminy
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