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zARZĄDzENlE Nr 52112

z dnia
gminy

$ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Nr Xlll/57l1 1 Rady Gminy Bańniczka z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwa]enia ludżetu gminy na rok zoiz ,wyaatki inwestycyjne
budzetu gminy Bańniczka" wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

$ 5. Wprowadza się zmiany w $ 13 uchwały Nr Xlll/57l1 1 Rady Gminy Bańniczka z dnia28 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2012:

$ 13 ust. 1 otrzymuje bzmienie:

,,W budżecie pozostają rezerwy:

1) ogólna w wysokości:

:lTiany t9!l! j9.dry]leso wymie-nionej ustiar/vyzostały ogłoszone.Y-?z:y.z:2o1o r. Nr 28' poz. 14q, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1o20, Nr238, poz"l 578' Nr 257, poz' 1726, Dz. IJ. z2o11 r' 
' 
Ńr l ós, poz. 1og2, Nr 2o1, poz' t l as' Ńi , 234, poz.1 386, Nr 24o, poz. 1429, Nr 2g,l, poz. 1707.' Zmiany wymienionej ustawY zostały ogłoszone w bz. U. ź żooz ,. y1 _z1' p9z, zzo, nr ol, poz. 'sĘ Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz' 1271i Nr 214, poz. 1806; z2003r.Nr80,poz.717 iNr162,poż.tsoo;z2oO4r. Nr1o2,poz.lossiŃr116,poz. 1źb3;z-2oo5r.Nr172,poz-1441iNr175' poz.1457;22006r.Nr17,poz'128 iNr181,poz'1337;z2o;a7r. Nr48,poz.327,Nl13ó,poz.974iNr73, póz.1218;1?008_!rl'eo,pol.'iłiiŃ'iie,po''1458;z2009r'Nr52,poz.

420 i NI 157' poz' 1241i z 2o1o-r'' Nr z8, poz. 141 | poz"l46, Nr4o, poz.2go i Ńr t oo, poz.'o}s ; z2011 r. Nr 2'l, poz. 1.l 4, Nr 1 17, poz.679, Nr 1 34, poz.777 , Nr149, poz. 887 iNr217, poł.1281 orazzźo12 r' poz. soz.

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 6 grudnia 20iZ r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwatenia budżetu gminy na rok 2012 r.

Napodstawie arl.211,2'12.i237ust 1ustawyzdnia2Tsierpnia200gr.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr1s7, po2.1240z póżn' zm'') oraz art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z bnia 8 marca 1bgo r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z 2OO1 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.2) Wójt Gminy zarządza,, c'o nistępuje:

$ 1. Worowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr Xlll/57l1 1
28 grudnia 20i1 r. w sprawie uchwarenia budzetu gminy na rok
Bańniczka" wgzałącznika nr 1 do niniejszej uchwałyi

$ 2. Wprowadza się zmiany w załącznik u nr 2do uchwały Nr Xllli57l11
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwarenia budzetu gminy na rok
Bańniczka" wgzałącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 3. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

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

b) dochody bieżące

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

b) wydatkibiezące

Rady Gminy Bańniczka z dnia
2012 ,,Dochody budzetu gminy

Rady Gminy Bartniczka
2012 ,,Wydatki budzetu

13.189.307,69 zł
258.140,00 zł

12 .931.167,6:9 zł

13.159.307,69 zł
904.504,00,00 zł
12'254.803'69 zł

39 021 ,25 zł,



V

2) celowa w wysokości: 32 000'00 zł'

zprzeznaczeniem na realizacj ęzadańwłasnych zzakresuzarządzania kryzysowego'"

$ 6. Wykonanie niniejszego zaządzenia powierza się Wójtowi Gminy'

śz.zroąaźeniewchodzi w życie z dniem podpisania

-,hĘ,.,



/
Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Bańniczka

Nr 5211 2 z dnia 6 grudnia 2A12 r

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. znak
WFB.l.3120.100.20121121 zwiększono plan dotacji w dziale 852, rozdział 85214 s 2030
o kwotę 8098,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zmniejszył plan dotacji w
rozdziale 85213 s 2030 o kwotę 866,00 zł. W związku z analizą środków
wydatkowanych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej , rozdziale 85216 s 2030 o kwotę 4793,00 zł
zasiłki stałe oraz 85219 s 2030 o kwotę 658,00 zł. -kwoty ujęto odpowiednio w planie
dochodów iwydatków budŻetu gminy zgodnie z klasyfikacją.
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział
Dostarczanie wody 40002 gminne dokonano przesunięcia planu W zakresie
wynagrodzeń o kwotę 602zł. w ramach rozdziału.
W dziale 600 Transpoń i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - dokonano
zabezpleczenia planu na zakup materiałów BHP i ekwiwalentów za nie na kwotę 100 zł.
(dokonano prze n ies ien ia z m ateriałów podstawowych).
W dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami -dokonano zabezpieczenia planu na zakup węgla na kwotę
brakującą 4000 zł.
W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady Gmin dokonano
zabezpieczenia kwoty 3400 zł' na diety dla Radnych Gminy z uwagi na zwiększoną
ilośÓ komisji - zintensyfikowane prace nad uchwałami dotyczącymi Wywozu śmieci na
terenie gminy oraz dokonano przesunięcia planu w zakresie wynagrodzeń o kwotę 300
zł. w ramach rozdziału.
W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Uzędy Gmin dokonano przesunięcia
planu wydatków na świadczenia BHP 1200 zł, zakup energii 1500 zł. oraz umowę
zlecenie na zastępstwo pracownika 1200 zł.

7) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pzeciwpozarowa, rozdział 75412
ochotnicze straże pozarne dokonano przesunięcia planu w zakresie wynagrodzeń o
kwotę 330 zł. w ramach rozdziału.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano pzesunięcia planu w zakresie umowy
zlecenie za prace na oczyszczalniach i potencjale wydatki na łączna kwotę szacowaną
- 3000 zł.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne:
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie poprzez dobudowę wiaty drewnianej do
budynku o kwotę brakującą 100 zł' oraz zadanie: Pzebudowa świetlicy w Radoszkach
o kwotę brakującą4000 zł - kwoty pzedmiotowe zabezpieczono z rezer\Ny ogólnej.
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