Zarządzenie Nr 52.2011
Burmistrza Drezdenka
z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie: zmiany w budżecie na 2011 rok
Na podstawie art.257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.
1240 z późn. zm. )
zarządza się, co następuje:
§1
1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę
z tego :
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę

150.776,-zł
150.776,- 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.

150.776,-zł
150.776,- zł

Uzasadnienie
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 150.776,-zł na podstawie:
-

otrzymanej informacji z Głównego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
dotyczącej dotacji celowej na z zakresu administracji rządowej przekazanej na
narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku – pismo z dnia
30 czerwca 2011 r Nr PK-CB-OL-45-NSP/371/2011 zwiększono o kwotę
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
PS-V.3111.23.6.2011.I Cie. z dnia 25 lipca 2011 roku dotyczącego
otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
w zakresie dożywiania
- na podstawie zawartej umowy Nr 03/CIS- KIS/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dotacja na realizację zadania
pod nazwą „ Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy
Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy Społecznej.

19.176,- zł

62.000,- zł

69.600,-zł

Środki z przeniesień wydatków bieżących przekazano na następujące zadania:

- na koszty audytu wewnętrznego
- na zakup pomocy naukowych
- na obsługę geodezyjną i nadzory inwestorski
- na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków oraz zakupy materiałów pędnych
- koszty związane z dożynkami
- na koszty związane z konserwacją punktów świetlnych na terenie miasta i gminy
- na odpis ZFŚS dla pracowników jednostki budżetowej (Hala SR)
- na bieżące remonty Hali SR, Stadionu Miejskiego i Orliku

14.000,-zł
270,-zł
10.000,-zł
22.000,-zł
7.500,-zł
2.000,-zł
407,-zł
22.500,-zł

