
ZARZĄDZENIE Nr 50/2014 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 10 listopada 2014 roku 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 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. 257 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) Wójt Gminy Kowiesy zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr 

XXXV /209/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku: 

a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 7.573,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 7.573,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

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

- po stronie dochodów 10.497.918,58 zł, 

- po stronie wydatków 10.497.918,58 zł. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 50/2014 

z dnia 1 O listopada 2014 roku 

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2014 r. 

· bieżących z zakresu administracji rządowej o 
· zleconych gminie ustawami 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
201 O zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin 

642,00 

6 240,00 6 240,00 

691,00 691,00 
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Zmiany wydatków budżetu gminy na 2014 r. 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
85212 lalimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia I 5 281,ool s 2a1,ool 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

85213 I niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby I 1 041,001 1 041,001 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej. 

85219 !ośrodki pomocy społecznej I 6oe.ool 609,001 

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 50/2014 

z dnia 10 listopada 2014 r. 

3 107,001 I 2 174,00 

I 1041,00 

I 9,001 600,00 
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Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 50/2014 

z dnia 10 listopada 2014 r 

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 r. 
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85204 Rodzin zast cze 0,00 508,00 

85205 

85214 

85219 

85228 

85295 

Wydatki bieżące, w tym: 0,00 508,00 
wiadczenia na rzecz osób fiz czn eh 0,00 508,00 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wydatki bieżące, w tym: 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
eme talne i rentowe 
Wydatki bieżące, w tym: 

wiadczenia na rzecz osób fiz czn eh 

Wydatki bieżące, w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Wydatki bieżące, w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Pozostała działalność 

508,00 0,00 

508,00 0,00 
508,00 0,00 
508,00 

3 244,00 0,00 

3 244,00 0,00 
3 244,00 

674,00 0,00 
674,00 0,00 
674,00 0,00 
674,00 0,00 

0,00 674,00 
0,00 674,00 
0,00 674,00 

674,00 
0,00 3 244,00 
0,00 3 244,00 
0,00 3 244,00 

3 244,00 
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