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Uchwała Nr IIV|11 2010
Rady Gminy w Bircry
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

\-

Na podstawie aft. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie
gminnym /tekstjednolityDz.U.z Ż001 roku Nr l42poz. 159l z póżnte1szymi zmianami l
oraz art.2Il i212ustawy z dniaŻ7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku
Nr l57' poz' l240 /. Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:

s1
1

.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę

-

pisma Ministra Finansów

6' 160'00 zł. na podstawie

:

ST5/4822l1llglBKull} z dnia26 listopada 2010r' dotyczącego

podziału rezerwy częścioświatowejsubwencji ogólnej dla JST z przeznaczeniem na
dofinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem remontów w obiektach
oświatowych- wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Sufczynie- zgodnie z
załącznikiem nr l ninie.jszej uclrwał'

2'

Zwiększa się wydatki budżetu w wysokości 6.160,00 zł zgodnle z załącznikiem nr 2 niniejszej
uchwaĘ.

s2
Wykonanie

uchwĄ powierza

się Wójtowi Gminy Bircza.

s3
Uchrłala wchodzi rł ż1cie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZACY
!.ĄDY GMINY w B]irCZY

Załącznik Nr

1 do

Uchwały Rady Gminy w Birczy

Nr III /i1 12010 z dnia 14 grudnia 2010

r.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budŻetowej.

Dział P.ozdział

Wyszczególnienie

$

't58

RóŻne roz1iczenia
Cześó oświatowa subwencji ogólnej dla
iednostek samorządu tefytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa

75801

2920

Kwota
lzwiększerie/
6.160,00
6.160,00
6.160,00

ZałącznikNt 2 do UchwĄ Rady Gminy w Birczy
Nr

III/1 1

l2010zdnia 14grudnia2010r.

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

$

801
80101
42'70

Oświatai wvchowanie
Szkoły Podstawowe
Zakup usług remontowych
- remont budynków, wymiana okien
SP Sufczyna

Kwota
lzwiększęnie/
ó.160'00
6.160,00
6.160,00
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Warszawa, dnia 26 listopada 2010 roku
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Uprzejmie informuję' Że na podstawie ań. 28 ust. 3 ustarł1' z dnia 13 listopada
lJ' z 2010 r' Nr 89,-ł^o3 526 z póżt'
o docńodach jednośt.k,u'oo.iądu ter1torialnego (Dz'
DKOW-WJST-337zrn.) na wnioiek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada br. Nr
zl, ze środkórł'rezerwY
.l.l-osrt o, przekazuj ę Gminie BIRCZA rra rok 2010 kwotę 6.160
częścioświatowej subwencji ogó1nej '
p1zeznaczona jest na dofinansov'anie wydatków zwĄązanych
z pr)eprow adreniem rimontów bieŻącvch rł' obiektach oświatowych'

Powższa kwota

Wzwiązkuzpo\^ryŻszymczęśóoświatowasubwencjiogólnejdlaGminyBIRCZAnarok
2010, po rlwzgiędnieniu środków z podziału IeZer\ĄY tej częścisubwencji,
rłynosi 5.592.925 zł.

Jednocześnieuprzejmieinformuję'Żeww.środkizostanąprzekazanenarachunękbaŃowy
j ed

nostki.
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