
 
Zarządzenie Nr 34/2010 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 18 czerwca  2010r. 

 
 

w sprawie: zmian budŜetu gminy i miasta na 2010r. 
 
 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr 222/2009 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budŜetu gminy i miasta  Jastrowie na 2010r. 
 

zarządza się, co następuje: 
§ 1. W budŜecie gminy i miasta zatwierdzonym uchwałą Nr 222/2009 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. z późniejszymi zmianami: 
 
1. Uchwała Nr 229/2010  Rady Miejskiej  z dnia 26.01.2010r. 
2. Zarządzenie Nr 16/2010  Burmistrza G i M  z dnia 26.02.2010r. 
3. Uchwała Nr 240/2010  Rady Miejskiej  z dnia 30.03.2010r. 
4. Uchwała Nr 248/2010  Rady Miejskiej  z dnia 27.04.2010r. 
5. Uchwała Nr 257/2010  Rady Miejskiej  z dnia 25.05.2010r. 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę   4.320 zł 
   w tym: 
  1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę   4.320 zł 
 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę   4.320 zł 
      w tym: 
     1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę   4.320 zł 
 
 
          Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia na kwotę    42.610 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 222/2009. 
     
§ 2. Podział dochodów i wydatków budŜetowych na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji budŜetowej określa załącznik Nr 1 i Nr 2. 
 
§ 3. Plan  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określa załącznik Nr 3 i Nr 4. 
 



§ 4. Wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 


