
Zarządzenie Nr 0151/145/2010
Wójta Gminy Radłów

z dnia 18 czerwca 2010 roku

w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.

                   Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art.30, ust.2 
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 , poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 
102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 
175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241); zarządza się, co następuje:

              § 1. Stosownie do informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DPO-680-
2/10 z dnia 14.05.2010 r. i Nr DOP-680-7/10 z dnia 15.06.2010 r., zwiększa się budżet 
gminy o kwotę 7.653,00 zł tj. dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                    i ochrony prawa oraz sądownictwa                                            7.653,00 zł
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                7.653,00 zł
§ 2010  – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
                zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
                zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                    7.653,00 zł 

WYDATKI  BIEŻĄCE
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                    i ochrony prawa oraz sądownictwa                                            7.653,00 zł
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                7.653,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych                                                               5.493,00 zł 
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               3.563,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              1.930,00  zł 
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      2.160,00 zł 
          
        § 2. Uchyla się § 2 zarządzenia nr 0151/137/2010 Wójta Gminy Radłów z dnia 17 
maja 2010 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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