Uchwała Nr DV21l2011
RadyGminywBirczy
zdnia 3l marca20ll roku
w sprawie zrrian w budżecie gminy na 2011

rok

Na podstawie art' l8 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia8 marca 1990 roku
o samorządzie
gminnpn_ / tekst jednolity Dz. IJ. z200I roku Nr I42 poz.
I59I zpoźniejszymi zmianami
oraz art.2ll 2l2 ustawy z dnia 27 sierpnia20O9 róku o finansach puinórrry"
h /Dz.IJ.
z 2009 roku Nr I57 , poz. 1240 l, Rada Gminy w Birczy uchwala
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1.Zwiększa się dochody budzetu o kwotę II.904,24 zł. napodstawie:
- pisma Powszechnego'ZaUładu Ubezpieczeń Społec znych_
Regionalne Centrum

Likwidacji

Szkód Grupy PZU w Lublinie z dnia 24 lutego 201 1 roku infońującego
o
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienń od ognia i innych zy*iJło* |rzyznaniu
ńla małych
i Średnich przedsiębiorstw za szkodę powstałą* *yniku zalaiiau"aynriu
ś.ooo*i.towego
Domu Samopomocy w Birczy w dniu 27.0I.20It róku w
8.665,79 zł.

wysokości

- pisma Powszechnego'ZaUładu Ubezpieczeń

Społecznych_ Regionalne Centrum Likwidacji
Szkód Grupy PZU w Lublinie z dnia 24 lfieg; 201 rlku infońującego
o plrzyznaniu
odszkodowania ztytułu ubezpieczenia mienń od ognia i innych zywiołów
d1a małych
przedsiębiorstw za szkodę powstałą * *yiit u zalaniawyposażenia
:śY'i:|
-dniu
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Bircży w
27.0l.2)l1 roku
w
I.255,45 zł.

l

wysokości

- pisma Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych* Regionalne Centrum Likwidacji
Szkód Grupy PZIJ w Lublinie z dtia 24 lutego )o t t .óru infońującego
o przyznaniu
odszkodowania
tytułu
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego
zaś'koóę
powstałąw wyniku
,z
zalaniasprzętu Srodowisko*"go Domu Śu*opo-ocy w Bircźy w dniu zl
'ot 201l roku
w
1 .983,00 zŁ.

wysokości

Z.Zwiększa się wydatki budzetu o kwotę

- Il.904,24 zł.

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

Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy Bircza.
$3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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