Zarządzenie Nr 44.2011
Burmistrza Drezdenka
z dnia 28 czerwca 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,c 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

50.000,-zł
50.000,- 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
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

50.000,-zł
43.800,- zł
6.200,-zł

Uzasadnienie
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 50.000,-zł na podstawie:
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FB.I.3111.3.11.2011.MJez.z dnia 19 maja 2011 roku dotyczącego
otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych
wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne.

18.000,- zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
PS-V.3111.23.1.2011.DPer.z dnia 18 maja 2011 roku dotyczącego
otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
w zakresie dożywiania

32.000,- zł

Środki z przeniesień wydatków przekazano na następujące zadania:
- na odpis ZFŚS
- na zakup programów komputerowych ,rozszerzenie licencji
windykacja opłat i podatków
- opłatę podatku leśnego
- na opłaty za korzystanie ze środowiska
- na wydatki bieżące związane z remontem pomostu w Zagórzu
- na wydatki bieżące związane z kupnem koszy ulicznych i kwiatów
- imprezy integracyjne
- na wynagrodzenie dla pracowników oświaty
- na odpis ZFŚS dla pracowników oświaty
- na wydatki bieżące związane z remontami budynku oświaty – elewacja

Rezerwę ogólną w kwocie
przeznaczono na:
- pokrycie kosztów wyłapania , utrzymania pozostawionych
bez opieki stado strusi oraz psy.

1.220,-zł
6.300,-zł
1.500,-zł
10.100,-zł
2.000,-zł
15.000,-zł
1.700,- zł
84.428,-zł
28.606,-zł
43.000,-zł

15.000,-zł

