Uchwała nr 24/VII/11
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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. 211,art.
212, art. 214 i art. 217 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
w tym dział:
1) 630 - Turystyka
2) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
3) 801 - Oświata i wychowanie

153.859,58 zł
56.328,82 zł
17.000,00 zł
80.530,76 zł

Szczegółowe zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
w tym dział:
1) 700 - Gospodarka mieszkaniowa
2) 757 - Obsługa długu publicznego
3) 801 - Oświata i wychowanie
4) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
5) 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6) 926 - Kultura fizyczna i sport

138.894,66 zł
6.000,00 zł
17.000,00 zł
73.794,53 zł
6.159,80 zł
25.000,00 zł
10.940,33 zł

§3
Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej
z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie

82.000,00 zł
82.000,00 zł

§4
Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie

38.087,00 zł

Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 6/IV/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5
Nadwyżkę w kwocie 14.964,92 zł przeznacza się na pokrycie deficytu powstałego w wyniku
zaangażowania w 2010 roku środków finansowych roku 2011.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

