
Uchwała nr 185/XXXVII/10
Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia  17 marca  2010 r.
w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity:  Dz.U z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) oraz art.1 i art.16 ust. 5 ustawy  z 
dnia  20  listopada  2009  roku  o  zmianie  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  oraz  niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664) art. 400 a w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. ze 
zmianami)  oraz  art.  211,art.  212,  art.  214 i  art.  215  ustawy z  dnia  27  sierpnia   2009 r.  o 
finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1
Zwiększa  się plan dochodów budżetowych o kwotę                                                      5.050,00 zł
w tym dział:
1) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   5.050,00 zł

Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2
Zwiększa się  plan wydatków  budżetowych o kwotę                                                     5.050,00 zł
w tym dział:
1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                        5.050,00 zł

Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3
§ 10 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok nr 180/XXXVI/10 z dnia 25 
stycznia 2010 r.  otrzymuje brzmienie:
"Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z tytułu opłat i kar  za korzystanie ze 
środowiska w kwocie  5.050,00 zł  oraz wydatki  na zadania związane z ochroną środowiska w 
kwocie 5.050,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4
Zmienia się Załącznik  nr 13 do  Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok nr 
180/XXXVI/10 z dnia 25 stycznia 2010 r.,  który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.   

§ 5
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.


