
Uchwała   Nr XIII/96/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia 28 października  2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany  uchwały budżetowej Gminy Świlcza  na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d , pkt. 10 oraz  art. 51  ust 2  ustawy  z dnia 8
marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz
art.211, art.212,art.221 ust.1, art.235,  art.236,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach
publicznych  ( Dz. U. Nr.157, poz.1240 o) w związku  z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.
– Przepisy wprowadzające  ustawę  o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz.1241 )

Rada Gminy  Świlcza stanowi co następuje :

§ 1.

  1. Zwiększa   się dochody budżetowe o kwotę 18.336,00 zł  .
      w tym:

1) wywłaszczenie działek m. Rudna Wielka  kwota 18.336,00 zł.
2. Szczegółowe   kwoty   dochodów   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji budżetowej     określa

tabela  nr 1 do niniejszej  uchwały.
§ 2.

1. Zwiększa się  wydatki budżetowe o kwotę 18.336,00 zł.
    w tym:

1) budowa   boiska sportowego „Moje Boisko Orlik” przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej
kwota 18.336,00 zł,

2. Szczegółowe   kwoty    wydatków   w    dostosowaniu     do    klasyfikacji budżetowej     określa
tabela  nr 2 do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Tabela Nr 1 do uchwały  Nr XIII/ 96/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 28 października 2011 r.

Zestawienie  dochodów w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia
.

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
700 Gospodarka mieszkaniowa 18.336,00

w tym :
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.336,00

w tym  :
0970 Wpływy z różnych dochodów 18.336,00

Ogółem 18.336,00



Tabela Nr 2 do uchwały  Nr XIII/96/2011
Rady Gminy  Świlcza z dnia 28 października 2011 r.

Zestawienie  wydatków w dostosowanie do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa (  działu, rozdziału, paragrafu) kwota

1 2 3
801 Oświata i wychowanie 18.336,00

w tym :
80101 Szkoły podstawowe 18.336,00

w tym:
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa boiska

sportowego „Moje Boisko Orlik” przy Zespole Szkół w Rudnej
Wielkiej

18.336,00

Ogółem 18.336,00
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