nURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj.kujaws Iw-oomorskie

Zarzadzenie Nr 81/2009
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 12 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z pózn.zm.. ) oraz art. 179 i 180 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póznozm.)
zarzadzam, co nastepuje:

Przekazac projekt budzetu miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2010 Radzie Miasta.
r

§ 1. Do projektu uchwaly budzetowej zalacza sie nastepujace materialy:

planowanedochodyna rok 2010 - zal. nr 1
planowane wydatki na rok 2010 - zal. nr 2
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 - zal. nr 3
zadaniainwestycyjnew 2010r. - zal. nr 4
wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzacych z funduszy
strukturalnych - zal. nr 5

przychodyi rozchodybudzetu- zal.nr 6
zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budzetu miasta w 2010 r. - zal. nr 7
plan przychodów i wydatków zakladu budzetowego na 2010 r. - zal. nr 8

zakresi kwotydotacjiprzedmiotowychdla zakladówbudzetowych- zal. nr 9
plan przychodów i wydatków rachunku dochodów wlasnych jednostek budzetowych zal. nr 1O
plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej - zal. nr 11
prognoza lacznej kwoty dlugu i splat zobowiazan gminy na koniec roku 2010 i lata
nastepne - zal. nr 12
wykaz zadan planowanych do realizacji w roku 2010 - zal. nr 13
plan dochodów zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej

innychzadanzleconychodrebnymiustawami- zal. nr 14
plan wydatków zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej
innych zadan zleconych odrebnymi ustawami - zal. nr 15
wielkosci dochodów budzetu panstwa w 2010 roku - zal. nr 16
informacje o stanie mienia komunalnego - zal. nr 17
objasnienia do projektu budzetu na 2010 r.

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
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