ZARZĄDZENIE NR 168/09
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy w 2009 roku
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz., poz. 560, Nr
88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł, w tym w Dz. 852 rozdz.
85295 § 2030 o kwotę 5.000 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących).
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł, w tym w Dz. 852 rozdz.
85295 § 3110 kwotę 5.000 zł (świadczenia społeczne).
§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następujaco:
1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.506 zł, w tym:
a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4280 o kwotę 400 zł (zakup usług zdrowotnych),
b) Dz.700 rozdz. 70004 § 4410 o kwotę 300 zł(delegacje służbowe krajowe),
c) Dz.926 rozdz. 92695 § 4110 o kwotę 246 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
d) Dz. 926 rozdz.92695 § 4120 o kwotę 60 zł (składki na fundusz pracy),
e) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 1.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
f) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 1.200 zł ( zakup materiałów i wyposażenia),
g) Dz.926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 100 zł (zakup usług pozostałych).

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.506 zł , w tym:
a) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 700 zł ( zakup usług remontowych),
b) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę 2.706 zł (zakup energii),
c) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 o kwotę 100 zł ( zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej).
dokoannych zmianach wynosi:
§ 4. Budżet po
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1) Dochody budżetowe w wysokości 7.015.398 zł;
2) Wydatki budżetowe w wysokosci 7.279.825 zł.
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stacjonarnej).
§ 4. Budżet po dokoannych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetowe w wysokości 7.015.398 zł;
2) Wydatki budżetowe w wysokosci 7.279.825 zł.
§ 5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowych Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Kleszczel

mgr inż. Aleksander Sielicki
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