Uchwala Nr V/18 /2010

Rady Gminy w Birczy
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w

sp

nvie zmian n' butlzecie gminv na 2010

rok

Na podstar.vie art. 18 Ust. 2 pkt. 4 Llstaw,v z dnia 8 marca 1990 roku o sanrorządzie
gminnytrr / tekst.jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr l42poz' l59 ] z póżniejszyni znrianatni loraz aft.
211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych lDz. IJ. z 2009 roku Nr
l57 poz. 1240l' Racla Gnriny w BiIczy uclrwala co następu.je:
'
sr.
'Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.700,00 zł' zgodnie z załącznikienr rrr

l

clo rriniejsze.j

2.Zlvieksza się dochody budżetu o kwotę 2.700,00 zl' zgodnie z załącznikiem nr

l

do nirrie.jszej

l

uchwały.
uchwaty.

3'Zwiększa się dochody bLrdżetu o kwotę 70'304,00 zł' zgodnie z załącznikiem ru 2 clo nirriejszej
uchwaĘ.
4. Zwiększa się rvydatki budżetu o krvotę 70.304,00 zł. zgodnie z zalącztlikien nr 3 do niniejszej
uchwaĘ.
5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetor.vej
określaja. załączniki nr' l' 2 i 3 do niniejszej uclrrvały.
$2.

Wykonanie uchwały por.vierza Się Wójtowi Gminy Bircza.
s3.
Uchwała wclrodzi w życie z dniem podjęcia.
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Dochody w dostosolvaniu do ldasyfikacji budzetowej.

Dział

Rozdzial

Zalącznilr Nr l do uchwaĘ Rady Gminy Bircza
Nr V /18 /2010 z tlnia 30 grrrdnił 2010roku

Wyszczególnienie

s
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zmn

756
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Doclrody rv dosttlsorr'lniu do klas1'fi lcrcii budżetorr'ei.
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'funehłszu alimenlaqljnego oraz składki na ubezpieczenia

enerytalne i renlov)e z ubezpieczenia spolecznego
Dochody j ednostek samorządu terytorialnego zwięane
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Zalącznik Nr
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Nr V/l8i/2010

do uchwaly Rady Gminy Bircza
z dnia 30

grudnia 2010 mku

Wydatki w tlostosowanirr do lrlaqfikac|i budżctowej'
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