
UCHWAŁA NR 111/26/14 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2014 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.379, 1072) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, Dz. U. z 2014 r. 
poz. 379, 911, 1146) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XXXV/209/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2014 rok, dokonuje się następujących zmian: 

1) W tabeli nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2014 r." dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 

i 1 a do niniejszej uchwały. 

2) W tabeli nr 3 „Wydatki budżetu gminy na 2014 r." dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w§ 1 wynosi: 

a) dochody budżetu 10.536.882,58 zł, w tym: 

- dochody bieżące w wysokości 8.207 .568,89 zł, 

- dochody majątkowe w wysokości 2.329.313,69 zł, 

b) wydatki budżetu 10.536.882,58 zł, w tym: 

- wydatki bieżące w wysokości 7.830.370,58 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 2.706.512,00 zł. 

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 472.621,00 zł, rozchody w wysokości 472.621,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
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Zmiany dochodów budżetu gminy na 2014 r. 
Zwi~kszenie dochodów 

wództw, pozyskane z 20 000,00 0,00 
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Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych 

0750 !jednostek zaliczanych do sektora finansów I 10 000,00 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 
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Załacznik nr I 
do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr 111/26/14 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 
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0770 I Wpłaty z tytu'.u odplat~eg~ nabycia pra:,va wlasno~c! 
oraz prawa uzytkowama wieczystego meruchomosc1 

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2014 r. 
Zmniejszenie dochodów 

120 000,00 0,00 
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Załącznik nr I a 

do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr 111/26/14 

z dnia 30 grudnia 20 I 4 r. 
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120 000,00 I 120 000,00 
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Zmiany wydatków budżetu gminy na 2014 r. 
Zmniejszenie wydatków 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr 111/26/14 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMil\lY KOWIESY 

'i--P,?J---7--;/ 
?tmmrw tJt1dzlcik 


