
Zarządzenie Nr  67 / 2011  
 

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 
z dnia 13 września  2011  roku 

 
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2011  Nr 19 /III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 30 grudnia 2010 roku   
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 257  ustawy z dnia                 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 
 
   W Uchwale Budżetowej na rok 2011  Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia    

30 grudnia 2010 roku  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 27 806,00 zł. Plan dochodów budżetu             

 Miasta i Gminy Drobin  ogółem wynosi  26 554 399,00  zł. 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 806,00 zł,  tj. do kwoty 22 140 175,00 zł. 

2) dochody majątkowe wynoszą 4 414 224,00 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1         

do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok. 

 

2.   Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 27 806,00 zł. Plan wydatków budżetu        

 Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 26 836 777,00  zł. 

1) wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę 33 900,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o 

kwotę 6 094,00 zł, tj. do kwoty 21 477 164,00 zł.  

2)  wydatki majątkowe wynoszą 5 359 613,00 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający  Załącznik nr 2            

do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011  rok. 

 

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujące zmiany planu wydatków 

 bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający 

 Załącznik  nr 2a  do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011  rok. 

 



4.  Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

 niniejszego zarządzenia zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody 

 i rozchody budżetu w 2011 roku. 

5.  Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z 

 zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z 

 załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniający  załącznik nr 4 do uchwały 

 budżetowej  pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji  

 zadań rządowych i innych zleconych” 

 

       § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Burmistrz 

          Miasta i Gminy Drobin 

           Sławomir Wiśniewski 


