ZARZĄDZENIE NR 54/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 17 marca 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 pkt 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.
Dokonuje się następujących zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy
Celestynów Nr 15/11 z dnia 24 lutego 2011 roku:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 41.960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 41.960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.”,
wprowadza się zmiany i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 54/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 16 marca 2010 roku
Zwiększa się plan dochodów i wydatków na podstawie:
- pisma Nr DWW-3101-8/11 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o
przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
uzupełniających,
- pisma Nr FIN-I.3111.8.2011 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w
sprawie ostatecznej kwoty dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr
3/2011,
- pisma Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

