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Zarządzenie Nr 3/2010 
Wójta Gminy Mokrsko 
z dnia 5 lutego 2010 r. 

 
 
w sprawie wykonania uchwały bud Ŝetowej Gminy Mokrsko na rok 2010. 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, nr 102 poz. 
1055, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, 
z 2008 r. Nr  180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1240) oraz art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 19 Uchwały BudŜetowej 
Gminy Mokrsko na rok 2010 – Nr XLI/216/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 19 
stycznia 2010 roku, zarządza si ę, co nast ępuje: 
 

§ 1. 1. Przyjmuje się ustalenia do planu finansowego jednostki budŜetowej 
w zakresie dochodów – zgodnie z tabelą nr 1. 
2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budŜetowych w zakresie 
wydatków na 2010 rok – zgodnie z tabelą nr 2. 
 
 § 2. Ustala się plany finansowe dla 

1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami na rok 2010 – zgodnie z tabelą nr 3; 

2. dochodów i wydatków budŜetowych, które obejmują dochody z opłat z tytułu 
wydawanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz  wydatki na 
realizację Gminnego programu przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz 
Gminnego programu Zwalczania narkomanii – zgodnie z tabelą Nr 4, 

3. dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wg tabeli 
Nr 5 

 
 § 3. Przekazuje się podległym jednostkom  informacje o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków – zgodnie z § 1 oraz  ustalenia niniejszego zarządzenia do 
wiadomości i stosowania. 
 
 § 4.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 
2010 r. 
 
           WÓJT GMINY 
 
         mgr Tomasz Kącki 
 

 


