
Zarządzenie  nr 268/10
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia  21 października 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                                                  144 940,00 zł
w tym dział:
1) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
              oraz sądownictwa                                                                                             26 733,00 zł
2) 801 - Oświata i wychowanie                                                                                           368,00 zł
3) 852 - Pomoc społeczna                                                                                            115 543,00 zł
4) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     2 296,00 zł
Szczegółowe zmiany w planie dochodów  przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2
Zwiększa  się plan wydatków  budżetowych o kwotę                                                 144 940,00 zł
w tym dział:
1) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
              oraz sądownictwa                                                                                             26 733,00 zł
2) 801 - Oświata i wychowanie                                                                                           368,00 zł
3) 852 - Pomoc społeczna                                                                                            115 543,00 zł
4) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     2 296,00 zł

 § 3
Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w kwocie                                                                                                                          9.875,34 zł
w tym dział:
1) Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                 1.000,00 zł
2) 801 - Oświata i wychowanie                                                                                           936,00 zł
3) 852 - Pomoc społeczna                                                                                                6.939,34 zł
4) 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                      1.000,00 zł
Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.



Uzasadnienie  do  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Wleń  wprowadzonych  zarządzeniem 
Burmistrza  Miasta  i Gminy Wleń nr 268/10 z dnia  21 października  2010 r.

I. Zwiększa  się plan dochodów i wydatków budżetowych  o kwotę                          144 940,00 zł

- na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 790-2/10 z 
dnia  12 października 2010 r.  informującego o kwocie  dotacji celowych  na sfinansowanie 
wydatków związanych z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada i w dniu 5 grudnia 2010 
r.   w wysokości  26.733,00  zł.
-  na  podstawie  pisma  Wojewody  Dolnośląskiego  nr  KO-WO-0341/48B/2010  z   dnia 
04.10.2010r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na 
sfinansowanie  prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia 
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego  w wysokości 368,00 zł.
-  na  podstawie   pisma   Wojewody  Dolnośląskiego   nr  FB-III-3011-160/10-1  z  dnia   6 
października    2010  r.  informującego  o  przyznaniu  dotacji  celowej   przekazanej  z  budżetu 
państwa  na   dofinansowanie  zakupu  podręczników  dla  uczniów  "Wyprawka  szkolna"  w 
wysokości  2.296,00 zł,
-  na  podstawie   pisma   Wojewody  Dolnośląskiego   nr  PS.III-3050-236/10   z  dnia   12 
października   2010  r.  informującego  o  przyznaniu  dotacji  celowej   przekazanej  z  budżetu 
państwa na   wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym  poszkodowanym w wyniku 
tegorocznej powodzi  w wysokości  20 543,00 zł,
-  na  podstawie   pisma   Wojewody  Dolnośląskiego   nr  PS-III-3050-233/10  z  dnia   12 
października 2010 r. informującego o przyznaniu dotacji celowej  przekazanej z budżetu państwa 
na  sfinansowanie wydatków  wypłat zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w 
wyniku powodzi, która wystąpiła w wyniku ulewnych deszczy w sierpniu 2010 r.   w wysokości  
95.000,00 zł,

II.
Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przeniesieniu wydatków między rozdziałami
i paragrafami w tym  samym dziale klasyfikacji budżetowej,  kwota                      9.875,34  zł

III.
Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienionym zarządzeniem
    - plan dochodów budżetowych wynosi                                         12.001.077,83 zł
    - plan wydatków budżetowych wynosi                                         16.839.685,82 zł.

 


