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ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 6 października 2011 r. 

 

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2011r. 

 

 Na podstawie art. 257 pkt. 1,3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  

( Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póz. zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1.   Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie  o kwotę    -  4.720,- zł.  

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

                 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    - 4.720 

 Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu     - 4.720 

  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

                                    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

                                    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.720 

 

§ 2  

1.   Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie  o kwotę    -  4.720,- zł.  

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

                 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    - 4.720 

 Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu     - 4.720 

  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   - 4.720 

 

§ 3 

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  -700,- zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna       -  700 

 Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej     - 700 

  § 4300 zakup usług pozostałych     - 700 

 

2. Zwiększa  się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  -700,- zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna       -  700 

 Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej     - 700 

  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   - 700 

 

§ 4 

1. Po zmianie plan dochodów  gminy wynosi – 17.841.922,82 zł 

   w tym: plan dochodów bieżących -   14..405.021,84 zł 

               plan dochodów majątkowych -     3.436.901,00 zł 

 

2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi –  19.641.922,82 zł 

   w tym: plan wydatków bieżących -    13.159.183,82 zł 

               plan wydatków majątkowych -      6.482.739,00 zł 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 47/2011 

Burmistrza Kałuszyna 

z 6 października 2011 r. 

 

 

 
 Zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych wprowadzone zostały na 

podstawie pisma DSD-3101/85/2011 z dnia 3 października 2011 r z Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatura w Siedlcach informującego o przyznanej dotacji w kwocie 4.720 ,00 

zł przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. 

 

 

 

 
 


