
ZARZĄDZENIE NR VI/138/13
WÓJTA GMINY TARNÓW

Z DNIA  18 PAŹDZIERNIKA 2013

w sprawie : zmiany w  uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz.
594 ze zm.), oraz art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze
zm.), oraz  § 10 pkt 2 uchwały budżetowej  Gminy Tarnów na 2013 r.  Nr XXV/274/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia
31 grudnia 2012 r. Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje:

§ 1.

1. W tabeli  Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXV/274/2012  z dnia 31 grudnia  2012  roku  „WYDATKI
BUDŻETU  GMINY TARNÓW NA 2013  ROK” dokonuje się następujących zmian: 

dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia

w  złotych

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 000,00 9 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -- 9 000,00

1/ Wydatki  bieżące -- 9 000,00
W tym: 
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -- 9 000,00

75095 Pozostała działalność 9 000,00 --
1/ Wydatki  bieżące 9 000,00 --
W tym: 
a) wydatki jednostek budżetowych 9 000,00 --
W tym:
- wydatki  związane z realizacją ich zadań statutowych 9 000,00 --

RAZEM 9 000,00 9 000,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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