
Zarządzenie  nr  1/10
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia  22 grudnia  2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 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),  art. 257, art. 259  ustawy z dnia 27 
sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz §12 pkt 2 uchwały Nr 
180/XXVI/10 Rady Miasta  i  Gminy Wleń  z  dnia  25  stycznia  2010 r.-  Uchwała  budżetowa 
Miasta i Gminy Wleń na 2010 r. 

zarządzam:

§ 1
Zwiększa  się plan dochodów budżetowych o kwotę                                                    13.045,00 zł
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna                                                                                              13.045,00 zł

§ 2
Zmniejsza   się plan dochodów  budżetowych o kwotę                                                   5.111,00 zł
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna                                                                                                4.953,00 zł
2) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        158,00 zł
Szczegółowe zmiany w planie dochodów  przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3
Zwiększa  się plan wydatków  budżetowych o kwotę                                                 13.045,00 zł
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna                                                                                              13.045,00 zł

§ 4
Zmniejsza   się plan wydatków  budżetowych o kwotę                                                 5.111,00 zł
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna                                                                                                4.953,00 zł
2) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        158,00 zł

§ 5
Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w kwocie                                                                                                                        42.380,71 zł
w tym dział:
1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                        5.398,82 zł
2) 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 7.957,30 zł
3) 750 - Administracja publiczna                                                                                     5.762,98 zł
4) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    2.514,56 zł
5) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
              nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.147,37 zł
6) 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                2.792,65 zł



7) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   1.712,01 zł
8) 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    14.095,02 zł
Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 6
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.


