Zarządzenie Nr 31.2011
Burmistrza Drezdenka
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
Na podstawie art.222 ust.4 ,art.257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 9 pkt 2 lit .a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku
Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok
zarządza się, co następuje:
§1
1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę
z tego :
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę

388.186,-zł
388.186,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
§2
1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę
z tego :
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

388.186,-zł
388.186,- zł

Uzasadnienie
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 388.186,-zł na podstawie:
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Nr KO.I.AJ.3146.4.2011.AJ z dnia 30 marca 2011 roku dotyczącego
otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną
dla uczniów na okres styczeń-czerwiec 2011 roku

259.773,-zł

- zawartej umowy Nr 67/2011 w dniu 18.04.2011roku z
Kuratorem Oświaty na dotację celową z przeznaczeniem na
dokonanie zakupu pomocy dydaktycznej

30.000,-zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.05.2011 roku
Nr FB.I.3111.2.27.2011.MJez dotyczącego dotacji c elowej
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011r.

98.413,-zł

Środki z przeniesień wydatków przekazano na następujące zadania:
- na delegacje dla nauczycieli studiujących
- na awanse szkolnych drużyn sportowych
- na bieżące wydatki związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- na wydatki bieżące zlecone w Ośrodku Opieki Społecznej
- na wydatki bieżące własne w Ośrodku Opieki Społecznej

Rezerwę ogólną w kwocie
przeznaczono na:
-wypłatę odszkodowania z tytułu powstania szkody
w pasie drogi wewnętrznej gminnej zgodnie z operatem
szacunkowym wykonanym na zlecenie Gminy

4.800,-zł
3.500,-zł
12.000,-zł
6.908,-zł
1.670,-zł

1.206,-zł

