
ZARZĄDZENIE NR 18/1/09  

BURMISTRZA NOWOGRODU  

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr

249 poz. 2104, ze zmianami), oraz uchwały nr XXIII/126/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 15 grudnia 2008

r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009 r. zarządzam co następuje: 

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej w budżecie gminy w kwocie 59 980 zł. 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

- po stronie dochodów – 11 135 380 zł

- po stronie wydatków – 15 220 102 zł

Burmistrz Nowogrodu 

inż. Józef Pątek 
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