UCHWAŁA NR V/42/11
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011
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 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215, art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 146;
Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020 ) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasta Złotów na 2011 rok poprzez:
1) Zmniejszenie planu dochodów budżetu z kwoty 38.672.956 zł o kwotę 86.657 zł do kwoty 38.586.299 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:
- zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 37.101.956 zł o kwotę 86.657 zł do kwoty 37.015.299 zł,
2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 43.365.289 zł o kwotę 86.657 zł do kwoty 43.278.632 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 35.769.275 zł o kwotę 12.271 zł do kwoty 35.781.546 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 7.596.014 zł o kwotę 98.928 zł do kwoty 7.497.086 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 3,
3) Określenie wysokości planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2011 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4.
2. Zmniejsza się rezerwę celową w dziale 926, rozdziale 92601 z kwoty 161.000 zł o kwotę 161.000 zł do
kwoty 0 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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