
ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 23 marca 2015 roku 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 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 poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 

911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877) Wójt Gminy Kowiesy zarządza, co następuje : 

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr III/27/14 z dnia 30 

grudnia 2014 roku: 

a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 9.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 9.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

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

- po stronie dochodów 9.192.953,81 zł, 

- po stronie wydatków 10.022.827,81 zł. 

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



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 17 /2015 

z dnia 23 marca 201 5 roku 

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2015 r. 

9 691,00 9 691,00 

I 



Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r. 
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 17/2015 

z dnia 23 marca 2015 r. 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy Nr 17/2015 

z dnia 23 marca 2015 r 

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 r. 
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