Zarządzenie Nr 0151/135/10
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 11 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr XXXVII/234/09 w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2010 rok, zarządza
się co następuje:
§1
Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2010 rok wynosi:
1. dochody:
68.514.558 zł
w tym:
1. dochody bieżące
45.090.540 zł
2. dochody majątkowe 23.424.018 zł
2. wydatki:
w tym:

80.591.661 zł
1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe

43.422.569 zł
37.169.092 zł

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
1. przesunięto środki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup usług pozostałych oraz
opłaty na rzecz budżetu państwa;
2. przesunięto środki w ramach Straży Miejskiej na zakup materiałów i wyposażenia;
3. przesunięto środki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie
z otrzymaną dyspozycją;
4. wycofano wolne środki ramach rozdziału Pozostała działalność na zwrot kosztów dotacji przekazanej przez
inne gminy dla dzieci uczęszczające do przedszkoli a zamieszkujące gminę Trzebnica;
5. przesunięto środki w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zakup usług pozostałych;
6. wycofano wolne środki ramach Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zwiększenie dotacji dla ZPK
na otwarcie „Malej ścieżki św. Jadwigi” oraz opłaty na rzecz budżetu państwa;
7. wycofano wolne środki w ramach Zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na zakup energii.

