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zAMĄDzENlE Nr 6/12

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia I lutego 2012 r.

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

Na podstawie ań'. 211 , 212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
zpÓźn.zm.')orazań. 18ust2pkt4 ustawyzdnia8marca'l990r'osamorządziegminnym (Dz'U. z2001 r. Nr142,poz.
1591 z pożn. zm.") Wójt Gminy zarządza, co następuje:

$ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr Xlll/57l1 '1

28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok
Bańniczka " wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia'

$ 2. Wprowadza się zmiany w załącznik u nr 2 do uchwały Nr Xlll/57l1 1

28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok
Bańniczka" wgzałącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rady Gminy Bańniczka z dnia
2012 ,,Dochody budzetu gminy

Rady Gminy Bańniczka z dnia
2012 ,,Wydatki budzetu gminy

$ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr Xlll/57l1 1 Rady Gminy Bańniczka z dnia
28 grudnia 2a11 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 ,,Dochody budzetu gminy
Bańniczka na zadania zlecone " wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia'

$ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr Xlll/57l11 Rady Gminy Bańniczka z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2012 ,,Wydatki budzetu gminy
Bartniczka na zadania zlecone' wg załącznika nr 4 do niniejszego zauądzenia.

$ 5. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi.
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 Wojtowi Grniny.

1020. Nr

2 Zmiany tekstu .jed no|itego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' I'J. z 2oo1 r. Nr 142, poz. 1 591, z 2002 r ' Nr 23, poz' 22o, Nr 62, poz.\5a' Nr. 1 13, poz
984, Nr 153, paz.1271,Nt 214, poz.1806,22003 r. Nr80, poz.717,Nr 162, poz. 1568, 22004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poZ.1759, z
2005 r. Nr 172,poz' 1441, Nr 175,poz.1457,z2006 r. Nr'17, poz. 128, Nr 181, pÓ7' 1337,z2007 (' Nr48, poz.327, Nr 138, poz.974,Nr 173,poz'1218,z2008
r' Nr'180' poz' 1111, Nr 223, poz. 1458' orazz2009 r' Nr 92' poz' 420 i Nr'l57, poz. 1241 oazz2a10 Nr 28, poz' 142i 1Ą6, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675.

13 282100'00 zł
1.044.000,00 zł

12 .238.100'00 zł

13 682100'00 zł
2219 673,00 zł.

11. 462.427,00 zł'

$ 7. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania l . l
\ł

\l
'^"-.@zostałyogłoszoneWDz.U.z201Or.Nr28,poz'146',Nr96,poz.62O,Nr123.p*'835,
238, poz. 1 578 i Nr 257 , poz. 1726.



r Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Bańniczka
Nr 6/12 z dnia 8 lutego 2A12 r' t

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył pl9n dotacji w dziale 852, rozdział 85295 $

zoio o kwotĘ 5100,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ządowego programu

wspierania nidxńrvcń ósÓb pooieraiących Świadczenie pre1ęgnacyjne ustanowionego

uchwałą Nr zsąf,1ól1 Rady Ministróń ź onia 27 grudnia 2011 roku - rezerwa celowa

cz. 83 poz' Z5projektu ustawy budietowej 
"u 

29i? r. _ o kwotę ww' zwiększoho plan

dochodÓw i wydatkÓw w odpowiednich paragrafach

2. Dokonano zaneifióczenia w planie wybatxów Urzędu..Qminy Bańniczka kwoty 1200

zł. celem zabezpieezenie kosztów przósłuchania ŚwiadkÓw na rozprawie sądowej'

3. Dokonano zaoei|ieczenia w planie wydatkÓw w zakresie szacowanej kwoty tytułem

przeprowadzania kontroli w'zakresió oŚwiaty na zlecenie WÓjta w jednostkach

oŚwiatowych.
4'Dokonano zwiększenia planu wydatkÓw w zakresie usług zebrania materiałÓw do

promocji gminy wg szacowanyc! kwot'

5. Dokonano zmiany-pi.ńu wyojtrow GoPs Bańniczka zgodnie z wnioskiem kierownika

jednostki n^ ,rń".pieczenie bieżącej 
-r99|izacjj 

zadań - zapew]ienia ŚrodkÓw na

wypłatę wynagrodzeń za miesiąc luryzor 2, zókupu materiałÓw i podrÓŻe słuzbowe

pracownikÓw wykonujących pracą w-_ramach projektu systemowego PoKL

wspÓłfinan.o*"g'o ze'liooxow UE EFS, po podpiśaniu umowy oraz wpływie

dońnansowania poniesione wydatki zostaną zrefundowane.
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