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WOJT
Gmlny Bartniczka

zARzĄDzENIE N r 29t1O

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 wześnia 201o r.

' zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 r.

Na podstawie an.21'l'2'12i 237 ust. 1ustawyzdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. N|t57,poz 1240 z p źn.zm.r) oaz ad]ll ust 2 pkt 4 ustawy z dnii e .ir""-ł'sso r o samorząd.ielmil"v"i-ł i' U. z 2oo1 r Nr142, poz. '1591 zp żn' zm.?)wql Gminy'zarządza' ;;"Ęp"l;; 
*

$ 1. Wprow-adza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XX|X/131l09 Rady Gmlny Bartniczka zdnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud2etu gminy na rok 20,10 ,,oo.'nooy ouoz"tugminy Bartniczka'' wg załącznika nr ,l do niniejsze go zaządzenia.

$ 2. Wprow^adza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr Xxl)v'l3'l/o9 Rady Gminy Bal|niczka zdnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud'zetu gminy na rok 20i 0 ,,Wytatki budżetugminy Bartniczka'' wg załącznika nr2 do niniejsze go zaządzenia.

$ 3' Wprowadza się zmiany w załączniku.Nr 4 do uchwały Nr XX|X131/09 Rady Gminy Bartniczka z
dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżeiu gminy na rok 2010 ,żraa"|łź inwestycyjne
201 0 roku'' wg załącznika nr 3 do niniejsze go zaządzenia.

$ 4. Budżet Gminy po dokonaniu zmian Wynosi:

1)Dochody og łem:
W tym: a) dochody majątkowe

b) dochody biezące

2) Wydatki ogołem:
W tym: a) wydatki majątkowe

b) wydatki biezące

12 395 248,69 zł
1 215 490,00 zł

11 179 758,69 zł

12 944 472,69 zł.
2 255 536,00 zł.

10 688 936,69 zł'.

$ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenaa powierza się Wojtowi Gminy.

$ 6. Zarządzenie wchodzi W zycie z dniem podpisania.
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