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3l
ZaŁJrlr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bańniczka
nr 30/09 z dnia gO.Og.2OO9 r.

Zmiany w ptanie dochodów

Lp )kreślenie Dzial Rozdz. $
Budżet przed
zmianą Zwiększenie Zmniejszenie BudŻet po

znianieI Dświata i wychowanie 80r 1914,0( 5 gq* ni 0,00 7 912.0(80101 820,0c
Dotacje celowe otzymane z
rudżetu pańsfwa na realizację
,vłasnych zadń bieĄcych
8mill

5 ggg,00 0,0( 6818.0(28A 0,0c 5 ggg,00
5 999,0(

lazem
11 146.Igl,g( 5 998.0C 0,0( I 1.152.189.8C

Decyzją z dn ia WFB-'I' 30 11-51/09 Wojewoda. Kujawsko-pomorski plzyznałdotację celową z przeznaeeniem nasfinansowanie zakupu 
P9lrlo-cy dydaktycznych db miepó-zaoil;*;li;,"]"'i"r"'rch Rządowego programuwspierania w latach 2oog-2ó14' oroJfy p'"'.J;ó';ti * ,.p"wnieniu bezpiecznych waruńkÓw nauki,

ffi!:il-ff^ i'ffJ:Tl#'#ff;'il;: szkÓł póo.t.**ivlń"-ookon"no ółńo'i";nbg; 

'ńr.."ni."oochodÓw



Zał. Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Bartniczka nr 30/09 z dnia
30.09.2009 r.

Zmiany w planie wydatków

Vecyzjązdnia WFB.|'3011_51/09 Wojewoda Kujawsko_pomorski przyznał dotację celowąz przeznaczeniem na
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego programu

wspierania w latach 2009-2014 organÓw prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunkÓw nauki, wychowania i

opiekiw klasach l_ll szkÓł podstawowych -dokonano odpowiedniego zwiększenia dochodÓw budżetowych i

wydatkÓw W tym zakresie'

W

Lp Dkrąślenie Dzid Rozdz. s Budżet przed
zmiann

Zwiększenic Zmniejszenie Budżet po
zmianie

t c}świeta i wychowanie 8$r 47Żg t33,l3 5998r { S{SS
'47żś_.|{9ł.ł3

SzkoĘ podstawowe 8010r 2 633 831,0{ 5 998,0( 0,00
2 639 829,0n

Zaktp pomocy
naukowych,
lvdaktvczrvch i ksiazek

424( |Ż220,0( 5 998,00

18 218.0(

Razem
13 ó6ó 381.8( s 998.0( 0,0( t3 672 379.81



zał. Nr 3 do zarządzenla WóJta Gminy Bańnlczka nr 30109 z dnia 30.09.2009 r'

Przeniesienia w

.fdł



\
f

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych i

sciekowa i ochrona wód

V

Dokonano niezĘdnych przesunięÓ w planie wydatkóW w poszczegÓlnych działach, rozdziałach i paragrafach w celu zabezpieczenia planu wydatkóW w

zakresie niezĘdnyń oo płynnej iealizac.ii zad;ń pzez uŻąd gminy i podległę mu iednostki. PŻesunięcia te umożliwiają terminową regulację

zobowiąań'


