
ZARZĄDZENIE  Nr 31/09 
Wójta  Gminy w Somiance
z dnia 28 września 2009 roku  

w sprawie zmian  do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 
2008roku.

           Na  podstawie  art.188 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz.U.nr 249 poz.2104 ze zm.)  oraz   §10 Uchwały Rady Gminy w Somiance   Nr 
XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008  roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka 
na rok 2009,upoważniającej Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami             zarządza się co następuje : 

§1
Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 29.689,00 zł i jednocześnie zmniejsza 
się o kwotę 29.689,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

                                                                     §2
Zmniejsza się dochody i  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§3
Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy na rok 2009 w kwocie 19.238,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§4

Dokonuje się podziału ogólnej rezerwy budżetowej na rok 2009 w kwocie 22.000,00zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
                                                                      

§5
Budżet Gminy Somianka na 2009 rok po zmianach zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 16.123.280,00 zł w tym dochody związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą 2.071.470,00 zł,

2) po stronie wydatków kwotą 17.728.922,00 zł tym wydatki związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie kwotą  2.071.470,00 zł.

§6
Traci moc zarządzenie Nr 28/09 Wójta Gminy w Somiance z dnia 31 sierpnia 2009 roku w 
sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§8
Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa 
miejscowego

                                                             Wójt Gminy Somianka
                                                                                                 /-/ Andrzej Żołyński


