
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 

WÓJTA GMINY JASIENIEC 

z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i pisma MUW w Warszawie znak FIN.I.301/3011/010/33/2009 z dnia 

12 maja 2009r. oraz upoważnienia zawartego w § 11 uchwały nr XXV/1/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 

22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2009 zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01095 Pozostała działal-

ność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra-

cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 118.758zł. 

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się wydatki budżetu w dziale 010 Rolnictwo i ło-

wiectwo rozdziale 01095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 116.429zł i § 4300 Za-

kup usług pozostałych o kwotę 2.329zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych kosztów postępowa-

nia przy tym zwrocie. 

§ 3. Przenosi się wydatki budżetu w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gmin-

ne z § 4270 Zakup usług remontowych kwotę 31.053zł i z § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 2.502zł Ra-

zem:33.555zł na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup żużlu paleniskowego 

do remontu dróg gminnych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Wójt: 

mgr inż. Marek Pietrzak 
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Warszawa, dnia 22 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Poz. 2890
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