
PO.0050.28.2012

zAMĄDzENlE Nr 28112

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 lipca 2012 r,

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 r.

Na podstawie art' 211' 212.i 237 ust. 1 ustawy z.dnia 27 sierpnia 2009 r. o fina.nsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z pÓżn' zm''1 oraz ań'i8 ust 2 pkt 4 u"tu*v-itnia 8 marca 1b90 r. ; ;am oządziegminnym (bz. U. z 2OO1 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.'; wojt Gminy zanądza, co następuje:

$ 1' Wprowadza się zmiany w załączniku ?' 1 
do uchwały Nr Xlll/57l11 Rady Gminy Bartniczka zdnia28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetuiminy na rok 2o1ź',,Dochody budzetu gminyBartniczka" wg załącznika nr 1 do niniejszego zaząłzenia.

$ 2' Wprowadza się zmiany w załączniku n.r 2.do uchwały Nr Xlll/57i11 Rady Gminy Bartniczka z dnia28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rou, zolź,,Wydatki budzetu gminyBa rtn iczka" w g załączn i ka n r 2 do n in iejs zego zaządźenia.

$ 3' Wprowadza się 
'z.miany 

w załączniku nr.6 do uchwały Nr Xlll/57l1 1 Rady Gminy Bańniczka z dnia28 grudnia 2011 r' w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2ó12 ,,wydatki na zadania
- . z]econe'' Wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzeni).
$ 4' Wprowadza się.zmiany w załączniku nr.ó do uchwały Ńr Xlll/57/11 Rady Gminy Bartniczka z dnia28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzeiu gminy na rok 2ó12 ,,wydatki na zadaniazlecone'' wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

$ 5. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1)Dochody ogółem:
w tym: a) dochody majątkowe

b) dochody biezące

2)Wydatki ogółem:
w tym: a) wydatki majątkowe

b) wydatki biezące

$ 6. Wykonanie niniejszego zarządzenia powieza się Wójtowi Gminy.

$ 7 . Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

13 751395,69 zł
1'123'140,00 zł

12 .628 255,69 zł

14131395,69 zł
2 003 673,00 zł.

12' 127.722,69 zł'
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Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Bartniczka
Nr 28112 z dnia 30 tipca ZLLZ r. :

1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.|'3120.42.20121141 zwiększył plan
dotacji w dziale 854, rozdział 85415 $-2o3o o kwotę 13 22o,oo zł. z pieinaczeniemna dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego
Programu pomocy uczniom w 2012 r. ,,Wyprawka szkolna'' - o kwotę **. ,ńięt.ronoplan dochodow i wydatków w odpowiednióh paragrafach zgodnie z celem dotacji'2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr wrg.t's 12o.i6.2o12l121 zwiększył plan
dotacji w dziale 852, rozdział 85295 $ żoto o kwotę 8 ooo,o0 zł. z prze;naczeniem
na pomoc finansową realizowaną na podstawie rżądowego programu wspierania
niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacy1ne us1anowńnego uchwałą Nr
10412012 Rady MinistrÓw z dnia 25 czerwca 2o1Ź r. _'rezerya celowa-cz. 83 ustawy
budzetowej na 2012I. : o kwotę ww. zwiększono plan dochodów i wydatkow w
odpowiednich paragrafach zgodnie z celem dótacji.

3) Dokonano przesunięcia planu z wydatków materiałowych na usługi w dziale
921, rozdział 92195 w kwocie 5000,00 zł. oraz agencyjńo prowizyjnó za inkaso
wody i ścieków w kwocie 1500 zł'

,,wt-'-'


