ZARZĄDZENIE NR 70/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 12 kwietnia 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów
na 2011 rok.

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.) oraz art. 257 pkt 3 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 zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Celestynowie na 2011 rok:
1. Zmienia się plan wydatków:
Dział Rozdział
756
75647

§

Treść

Zmiana

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

0,00
0,00

4300 Zakup usług pozostałych

- 30,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
900
90003

30,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
90095

1 500,00
- 1 500,00

Pozostała działalność

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- 500,00

4300 Zakup usług pozostałych

500,00

§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 70/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów z uwagi
na przeprowadzoną analizę wydatków jednostek Gminy Celestynów.
W planie finansowym Urzędu Gminy w Celestynowie:
- zabezpiecza się środki na opłaty za wydanie odpisu z KRS (30,00 zł);
- zabezpiecza się środki na zakup worków plastikowych na śmieci w celu
utrzymania czystości i porządku w Gminie (1.500,00 zł);
- zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych – wykonanie projektu
zagospodarowania placu zabaw w Sołectwie Lasek (500,00 zł).

