frchv'ala

Nr LXIX/66/2010

Gminl't' Bit'czY
vrześnia 2010 roku

Rady
z dnia 22

rł' spra'n'ie

anian u' budżrcie gmin;' na 20l 0

mk

Na podstalvie art. 1 8 ust. 2 pkt. 4 ustalq' z dtlia 8 nrarca 1990 roku o Samorządzie
grninn5łn / tekst jednolit1, Dz' IJ ' z 200l roku Nr 142 poz. I59l z póżńejszynri zmianami
óraz art. Ż11 i 212 ustarłry z dnia Ż7 sierprria 2009 toku o finansach publiczrrych /Dz.U.
z 2009 roku Nr |57 ' poz. l240 /' Rada Gn-rin5'' w Bircz1' uchwala co rrastępuje:

,/

sl.
l.Zu,ięl<sza się dochod), budżetu o l<wotę 28.045.23 zł. na podstarł'ie:

l3g/BKU/l0 z dniaŻ0 sierpnia 20l0 roku
dótyczup"go podziału rezerrł1' części oświatowej subwencji ogó|nej dla 'lST z przeznaczeniem
na dofinarrso*anie u'ydatkórł' bieŻących zwia.zanych z przeprowadzen iem remontów bieĄcyclt
- pisrna Ministerstwa Finansów znak ST5/4822i

w obiektach oświatorł)lch- q'ymiana stolarki okiennej' W)'konanie docieplerria i elewacji
budynliórł,, 11,y|i6nanie instalacjiodrł,adniaja.cej budynlti Szkoł-r,' Podstawowej rł' Sufczynie
- 2l '840.00 zł'
\\' u'y5okości
pisma Powszechnego Zakładu Ubezpieczeri Społecznych _ Regionalne Cerltrurn Likwidacj i
Szkód Grupy PZIJ z dłliaŻl sierpnia 20l0 rol<u inforIrrujapego o przyznaniu odszl<odowania
z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów za szkodę powstałą w wyniku
zaiania pomieszczeri budvnku szkoł'v rł,dniu I8.05.20l0 rol<u rv Szkole Podstawowej
- 6205'23 zl
w Leszczawie Dolnej w wysokości

_

2.Zu,iększa się wydatki budżetu o kwotę
3. Znrniejsza się óochod)'budzetu o kwotę 3.320.826.09 zł. zgodnie z

')8'045'23 zł'

zzłapzllkiell nr

3 do niniejszej

uchwa\.
Zwiiksza się dochody budżetu o l(wotę j.320'826.09 zł. zgodnie z załapzlil;ien nr 3 do rriniejszej

4.

uchwały.

5. Znrniej sza się rł'5,datl<i budżetu o ku,otę 2.820'826,09 zł. zgodnie

z załapznikiern nl 4 do rriniejszej

uchwal1,.

6' Zrł,iększa się u1ldatlii budżetu o krvorę 2.820'826,09 zł' zgodnie z załapznikienr nr 4 do
nirieisze.i uchwab,.
7.Szczegółowe krvot),dochodów i rł'ydatkórł,w dostosowaniu do klas;'filracji budżetowej określaią
za|ączrńl<i nr l. ]. 3 i 4 do ninie_isze.j uclru'ał}.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gnriny Bitcza.
s3

Uchwała wchodzi w życie z dniern podjęcia.

CY

W BIRCZY

