ZARZĄDZENIE NR 14/2011
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2011
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.
1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620) oraz § 13 pkt 6 Uchwały Nr
IY/23/2011 z dnia 12 stycznia 201 lr. upoważniającej Burmistrza Miasta - Gminy Stryków do przenoszenia
wydatków bieżących w działach zarządza, co następuje:
§ 1. Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki oraz wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży rozdysponować kwotę 530.000,00 zł.
§ 2. Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla
pracowników oświaty rozdysponować kwotę 2.170,00 zł.
§ 3. Dokonać zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2011 zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2011
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 25 lutego 2011 r.
ZMIANY BUDŻETU MIASTA —GMINY STRYKÓW po stronie wydatków —zadania własne

Dz. Rozdz.

1

Grupa w ydatków

2

758

75818

3

Kwota
Kwota
zwiększenia zm niejszenia w zl
w zl
4

532.170,00

Rezerwy' ogólne i celowe

532.170,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.170,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące
801

5

Różne rozliczenia

O świata i w ychow anie

80104 Przedszkola

530.000,00
2.170,00

2.170.00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.170.00
854

85412

Edukacyjna opieka w ychow aw cza

60.000,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia
młodzieży

60.000,00
60.000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące
921

92105

K ultura i ochrona dziedzictw a narodow ego

10.000,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

10.000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące
926

92605

10.000,00

K ultura fizyczna

460.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

460.000. 00

Wydatki bieżące —dotacje na zadania bieżące

460.000. 00

Razem

532.170,00
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