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ZAMĄDZENIE Nr 50/12

WOJTA GMINY BARTNTCZKA

z dnia 23 listopada 2012 r.

zmienlające uchwałę w sprawle uchwalenla budżetu grniny na rok 2012 r.

Napodstawie ań..211 ,212i237ust. 1ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz'1240

= 
józn .ń''1 oraz ar1.i8 ust 2 pkt 4 ustawy z 

-dnia 
8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142' poz'

1591 z póŻn. zm.') Wójt Gminy zarządza, co następuje:

$ 1' Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr Xlll/57/11
28 grudnia 2A11 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok
Bańniczka" wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały'

$ 2 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

$ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się WÓjtowi Gminy'

$ 4. Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.

Rady Gminy Bańniczka z dnia
2012 ,,Wydatki budżetu gminy

13.187.526,69 zł
258.140,00 zł

12 .929.386,69 zł

'13.157.526,69 zł
900'404,00,00 zł

12.257.122.69 zł

tr|iłłsłłł łiski

lzmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz- U ' z 2a1o l. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620' Nr 123, poz' 835, Nr 15ą poz"l020' Nr

238' poz. 1578, Nr 257, poz' 1726, Dz.'U. z2o11 r' , Ńr lós, poz.1og2' Nr 201, poz. 1183, Nr 
' 
234'paz' 1386, Nr240, poz.1429' Nr 29'1, poz' '1707'

- Zmiany Wymienionej ustawy zosiały ogłoszone w 
'oz.- 

U' z 2oo2 r. N; 23, poz' 22o, Nr 62, poz. sss, Nr t e' poz. 984, Nr 1 53, poz' 1271 i Nr-214, paz' 1 806; z

2oo3 r. Nr 80, poz.717 r rur loz,-poi. lt86; z2004 r. Nr 102, poz. 1o55 i Ńr llo, poz 1203,z200i r. Nr 1ż2, poz. 144'1 i Nr 175, poz' 145T, z200.6 r'Nr 17'

poz.128iNr181,poz.1337;z20a7r.Nr48,poz.327'Nr13ó,poz.974iNr73,póz.1218;z2008r'Nr80,paz.1111iNr2.23,poz.1458;z200-9.r'NrSŁpoz-
420iNr157, poz.1241;z2o1Or'Nr28,poz.141ipoz.146,Ńr40,poz.23oiNr106,poz'675',z2011 r.Nr21,poz.1'14,Nr117,poz.679'Nr13Ą'poz'777'Nr
149, poz. 887 i Nr 217, poz.12a1 otazzZalz r. poz. 567:



Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gmlny Bartniczka

Nr 50/t 2 z dnia 23 listoPada?O1? r- :

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7o0o5 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami_ dokonano zabezpieczenia planu na zakup materiałów do budynków

komunalnych-dokonano przesunięcia z usług remontowych _ kwota 3000 zł..

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział75023 Uzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) - dokonan o zabezpieczenia planu na koszty podrózy słuzbowych- kwota 5000 zł.

oraz energie elektryczna 2500 zł..

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka ściekowa i

ochrona wód _ dokonano zabezpieczenia planu na umowę zlecenie w oczYszczalni ścieków

kwota 1400 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięcia w planach wydatkow szkół

podstawowych i Publicznego Gimnazjum zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół celem

zabezpieczen ia ciągłości real izacj i zadań.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano pzesunięcia w planie wydatków zgodnie z

wnioskiem Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej - celem zabezpieczenia

ciągłości realizacji zadań 'Zmianaw rozdziale 85212 dotyczy opłaty za opiekę autorskąnad

oprogramowaniem EZAR oraz FUA. Dokonano przesunięcia kwoty 11'944,79 zł na zasiłki

jednorazowe - w budzecie wstępnie zabezpieczono 20 % środkÓw własnych na zasiłki stałe

oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych, pzesunięto te środki na zasiłki jednorazowe.

Zmiany w rozdziale 85219 dotyczą zabezpieczenia kwot na umowę zlecenie za prace W

programie PoMosT oraz za uczestnictwo w proceduze pzetargowej na dozywianie.

Zmiany w rozdziale 85395 dotyczą biezącej realizacji Projektu Systemowego POKL w 2012

roku.

Wie,


