Zarządzenie Nr 56/f0t5
Wójta Gminy Inow|ódz
z dnia3l siemnia2015r
w sprawie zmian budżetotych
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustavy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym(tekstjedn. Dz. U. z 2013 poz. 594,poz. 645,poz. 1318' Dz. U. z 2074 poz. 379,
poz. ),0'12) arr, 257 pkt. 1, 3, ustawy z dnta 21 sierpda 2009 r o finansach publicznych
(tekstjedn. Dz. U. z 2013 poz. 885,poz. 938,poz. 1646;Dz. U. 2 2014 po2. 379,poz. 9l1,
poz, 1146,poz. 1626,poz. 1877,Dz. U. z 2Ol5 poz. 238, poz. 53f; poz. 1117;'poz. 1130)
oraz $ l0 pkt. 2 uchwałyr|r y/2|D0|5 Rady Gminy |rtołłłódz
z dnia 29 stycznia2015 w
sprawie uchwalenia budzetu Gminy Inowłódz na lok 2015 wójt Gminy zarządza co
następuJe:
$ 1. Dokonujesię znian planu dochodówbudżefuGminy Inowłódzna 2015 r
zgodńe z załączrikiem nr l ' Plan dochodów po zrrrianachwynosi |2 893 299,66 zł w tyt|
dochody majątkowew kwocie 1 125 404 zł otaz dochodybież4cew kwocie 11 767 895'66
zł.
$ 2. Dokonuje się zrrian planu wydatków budżetuGminy Inowłódz na 2015 r
zgodn]ęz zAłączn]kiemnr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi |8 962 343,66 zł w Ęm
wydatki majątkowew kwocię7 390 500 złorazwydatkibieżącew kwocię l1 571 843,66zł.
$ 3. Zarzą&eniewchodziw Ącie z dniempodjęciai podlęgaogłoszeniu.
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