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zARzĄDzENlE Nr 9/12

WÓJTA GMINY BARTNlczKA

z dnia 29 lutego 2012r.

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

Na oodstawie art. 21,t . 212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U. Nr 157, poz' 1240

;łź#Ji;; il.ł;;;iipr.ti 
""t"*v'zinia 

8 marca'1990 r' o samoządzie gminnym (Dz. U' z2001r. Nr 142' poz'

1591 z póżn. zm.'; Wójt Gminy zaządza, co następuje;

$ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr Xlll/57l11_ 
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok

Bańniczka" wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,

$ 2. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

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

b) dochody bieŻące

2) WydatkiogÓłem:
w tym: a) wydatki majątkowe

b) wydatki bieŻące

$ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powieza się WÓjtowi Gminy.

$ 4. Zaządzenie wchodziwżycie z dniem podpisania.

Rady Gminy Bartniczka zdnia
2012 ,Wdatki budżetu gminy

13 282100'00 zł
1.044.000,00 zł

12 '238'100,00 zł

13 682 {00,00 zł
2219 673,00 zł.

11. 462 427,0a zł.
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r'"a*,,"'" *"enioneJ ustawy zostaly ogiłoszone w Dz. U. z2o1o r. Nr 28, poz. 146., Nr 96, voz'620, Nr l23, poz' 835' Nr 152' poz' 1020' Nr

?1';[:'ir:i#r',}J.'"1Ł!l''^,Jli';"nej ustawy zostały ogtloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 1,{2, poz. 1591 
' 
z 2oo2 r-Nr 23,paz.220,Nr 62, poz'-558, Nr 113, poz'

984,Nr.l53, poz.1271,Nr21/t,poz.1806,z2oo3I.NIso,poz'z1i,Ńil62,'poz.156'8,'z-2óółr.Hrlo'z,poz.'lo55,Nrj16,poz'1203,Nr167'poz"l759'z
2005r'Nr 17?,poz..l441,Nr175,poz.l457,z2006f.Nrt?,poz.'lba,Nr1bi,poz.resz,zzooi'i.l{iłblpoz.gzz,l'łrt3o,'poz.s7ł,Nr'l73,poz'1218,z2008
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Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Bańniczka
Nr 9/12 z dnia 29 lutego 2012 r. :

1' Dokonano zmian w planie wydatkÓw GoPs na wniosek Kierownika GoPs w zakresie_ zapewnienia środkÓw na v{ypłatę uuyn"groJi"ń' 
-i. 

miesiąc marzec 2012pracownikom u1x9nujac{n p'*ą_y iamóch projektu .v't*oń"go- eoxlwspÓłfinansowego ze Śrbdrow ur'erą ."iupu niJ.jłonv.h materiałÓw, pokryciakosztÓw podrÓĘ słuzbowych, GoPs zn{ył ń.ńJ.r, o dofinansowanie doRegionalnego ośrodka Polityki soołec;19j w toruniu,-|o poopisaniu umowy orazvĘfywie dofinansowania poniósionb wyoatłi .o't'ną irlfrjndowane.2-.Dokonano zmian w planie wydatkÓw u'rzęou ó;ńń;;t<iesie:
1) rozdysponowania, rezew ógÓlnej w kwócie 1z ąńi,.oo )i' na wypłatę wynagrodzeniapracownika socjalnego w związku z wykonywand' i.o.n w GoPS na okres. 4miesięcy W az z Z F'Śs s kutkiem' czeg o. Ńęrsźonv ioł.je pta n w jednostce Go Ps,2)Gminna Komisja ds. Pzeciwdziałinia Alkonoli'zńówl-l Narkomanii zaplanowaławydatek w kwocie 6000 zJ na prow.adzenie punktu pomocy psychorogicznej dramieszkańcÓw gminy z problemaini alronoló"łi"i ri.pi.-no*.no wydatek łącznie zzus i FP w kwocie óooo zł.;.


