Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Gminy Darłowo
z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst
jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. / oraz art. 211 ust.4 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 , poz. 146 , Nr 106, poz. 675 /, po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i
Budżetu - Rada Gminy Darłowo uchwala co następuje :
§ 1.
Zwiększyć dochody w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
199 000 zł
- Dz. 900 , rozdz. 90001 $ 0580
49 000 zł
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
- Dz. 900 , rozdz. 90019 $ 0690
150 000 zł
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
$ 2.
Zmniejszyć wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
220 000 zł
- Dz. 900 , rozdz. 90001 $ 6050
zadanie inwestycyjne pn „ Budowa kanalizacji w miejscowości
Domasławice wraz z przesyłem do miejscowości Rusko"
§ 3.
Zwiększyć wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
419 000 zł
-Dz. 801, rozdz. 80113 $4210
52 000 zł
$4270
10 000 zł
$ 4300
30 000 zł
$ 4430
8 000 zł
dowóz uczniów do szkół gminnych
-Dz. 801 , rozdz. 80195 $4300
20 000 zł
dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
- Dz. 900 , rozdz. 90001 $ 6050
100 000 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja
ujęcia wody w Dąbkach
- Dz. 900 , rozdz. 90002 $ 4210
99 000 zł
zakup worków i pojemników na odpady komunalne
- Dz. 900 , rozdz. 90002 $ 6050
100 000 zł
„Budowa składowiska odpadów w Krupach „
$ 4.
Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami:
1) dochody
33 999 478,00 zł
w tym : zadania zlecone
2 774 701,00 zł
2) wydatki
41 846 296,00 zł
w tym : zadania zlecone
2 774 701,00 zł
3) deficyt w kwocie
7 846 818,00 zł
który zostanie pokryty kredytem i pożyczką.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6..
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Darłowo

