UCHWAŁA NR XXIX/193/09
RADY MIEJSKIEJ w Le nicy
z dnia 09 stycznia 2009 r.
w sprawie zmian bud etu gminy na 2009 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie 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 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 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 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,
poz.974 i Nr 173, poz.1218), art.165 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420, z
2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187,
poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr
115, poz.791 i Nr 140, poz.984) Rada Miejska w Le nicy uchwala, co nast puje:
§ 1. Zwi ksza si dochody bud etu gminy o kwot
5.000,-zł
z tego :
- dział 750 Administracja publiczna
5.000,-zł
w tym:
- § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
5.000,-zł
bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
z tego:
-dochody bie ce - 5.000,-zł
( - rozdział 75075 Promocja jednostek samorz du
terytorialnego - dotacja celowa Starostwa Strzeleckiego
na dofinansowanie kosztów organizacji uroczysto ci
oficjalnego rozpocz cia programu „ rodkowoeuropejskie
O rodki Pielgrzymkowe” - 5.000,-zł )
§ 2. Zwi ksza si wydatki bud etu gminy o kwot
z tego:
- dział 750 Administracja publiczna
w tym:
-rozdział 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego
-dotacja celowa Starostwa Strzeleckiego na
organizacj uroczysto ci rozpocz cia programu
„ rodkowoeuropejskie O rodki Pielgrzymkowe”
-wydatki bie ce - § 4300 - 5.000,-zł

5.000,-zł
5.000,-zł
5.000,-zł
5.000,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Le nicy.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomo ci poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłosze w mie cie Le nica i sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady Miejskiej
w Le nicy
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