Uchwała Nr X/81/11
Rady Gminy Branice
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Branice
uchwala, co następuje:

§1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę
w tym:
1) dochody bieżące 26 850 zł.
2) dochody majątkowe 0 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

26 850 zł.

§2
Zwiększa się plan wydatków o kwotę
w tym:
1) wydatki bieżące -3 850 zł.
2) wydatki majątkowe – 23 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

26 850 zł

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach.

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/81/11
Rady Gminy Branice
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Plan dochodów w zł.
A

Dochody bieżące

I

Zwiększenia

Dz.

852

§

Kwota

Treść
Pomoc społeczna

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust
2007
1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich

RAZEM

26 850
26 850

26 850

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/81/11
Rady Gminy Branice
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków w zł.
A

Wydatki bieżące

I

Zwiększenia
Treść

Dz. Rozdz

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754

75412 Ochotnicze Straże Pożarne


852

wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-0
b) związane z realizacją zadań statutowych-2 800

Pomoc społeczna

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność


wydatki jednostek budżetowych
w tym:
c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-500
d) związane z realizacją zadań statutowych-0

RAZEM
II

2 800

26 850

500
500
500

30 150

Zmniejszenia
Treść

Dz. Rozdz

754

2800

26 850

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego

90095

2800

26 850

85295 Pozostała działalność

900

Kwota

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze Straże Pożarne


wydatki jednostek budżetowych
w tym:
e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2800

Kwota

2800
2800
2 800

f) związane z realizacją zadań statutowych-0

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

900

90002 Gospodarka odpadami


23 000

wydatki jednostek budżetowych w tym:
g) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 0
h) związane z realizacją zadań statutowych-23000

90095

Pozostała działalność


wydatki jednostek budżetowych
w tym:
i) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
j) związane z realizacją zadań statutowych-500

RAZEM
RAZEM

WYDATKI BIEŻĄCE I-II

B

Wydatki majątkowe

I

Zwiększenia
Treść

Dz. Rozdz

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

900
90095

Pozostała działalność


23 500

dotacje na zadania inwestycyjne

23 000

500
500

26 300
3 850

Kwota

23 000
23 000
23 000

RAZEM

23 000

OGÓŁEM A + B(wydatki bieżące + wydatki majątkowe)

26 850

