ZARZĄDZENIE NR 88/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 maja 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.
W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Celestynów Nr 15/11 z dnia 24
lutego 2011 roku, po zmianach:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
W załączniku „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.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 88/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 maja 2010 roku
Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody w dziale
010 o kwotę 6.474,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z
województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów poniesionych z tego tytułu
przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku - dział 010 rozdziale 01095
kwota 6.474,00 zł.
Dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 75023 do rozdziału 75011
celem zabezpieczenia środków na zakup usług serwisu systemu ewidencji ludności SEL
(kwota 9.927,00 zł).

