Uchwała Nr XL/23 /2009
Rudy Gminyw Birczy
zdnia 27 marca 2009 roku
w sprawie

nrianw budzecie gminy na

rok

2009

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy zdrua8 marca 1990 roku o samorządzie
grrirurym / tekst j ednoliĘ Dz. IJ . z 2O0I roku Nr I42 poz. I59l z późnejszymi zmianałri l
onzart' 165i l84ustawy zdrua3}czerwca2005rokuofinansachpublicznych /Dz.Il.zZ0O5
roku Nr 249, poz. 2104 z późnejszymi znianatril, Rada Gminy w Bkczyuchwala
co następuje:
I. Zwiększa się dochody budzetu o

kwotę

s1.
102.65I,79 zł' na podstawie:

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administr acji znakBUSKZ. 5901_1 -66109
z dnia 12 stycznia 2009 roku pozyskanych w rama ch podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowychzprzeznaczęniemna dofinansowanie zad'aniapn.,'Remont
nawierzchni mostów narzece Stupnica w ciągu drogi dojazdowej gminnej nr ew. dz'
75
i 185 w miejscowości Nowa Wieśoraz nr ew. dz. I6t i jąt *
-i.ir.owości Sufczyna,,
w wysokości
100.000,00 zł.
_ pisma Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Społe cznych_ Centrum Likwidacji Szkód
w Rzeszowie z dnia 18 marca 2009 roku informującego o ptzyznanivodszkodowania
z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów zi szkodępowstałą
w wyniku
zalania pomieszczeń budynku szkoły w dniu 1'03.2009 roku w Szkóie Podstawowej
w Leszczawie Dolnej w wysokości
2.65I,7Ó zł.
- pisma

2. Zwiększa się wydatki budzetu o

kwotę I02.65!,79

zł.

3.Szczegołowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budzetowej
określajązałącznlki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza'
$3

Uchwała wchodzi w Życie z dniempodjęcia.

Załączniknr 1 do uchwaĘ Rady Gminy Bircza
Nr XLl23/2009 z dnia Zi
-u..u 2009 roku
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej.

Transport i łączność

Usuwaniest<utko@
Dotacje celowe otrzymane zbudŻetupaństwa
na
r ealizacj ę własnych zadań
biezących gmin
100.000,00

Oświata i wychowanie

80101

Srodki na dofinansow
gmin (związków gmin), powiatów (związkow
powiatów), samorządów woj ewó dztw,pozyskane
z innych źródeł

2.651.79

2.65r,79

ZałączrikNr2 do uchwaĘ Rady GminyBircza
Nr )(L/23/2009 zdnia 27 marca 2009roku
Wydatki w dostosowaniu do ktasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział s
600

Wyszczegółnienie
I'ransport i łączność

60078
4270

80r
80101

4300

Usuwanięskutko@

ffiowy.h-

Szkołypodsta*oS P Leszczawa Dolna

R-m

Kwota

lzwiększeniel

100.000.00
100.000,00
100.000,00
2.651,79
2.651,19
2.651,79

102.651,79

