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zARzĄDzENlE Nr 43I1o

WOJTA GIVIINY BARTNIC ZKA

z dnia 1 grudnia 2010 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwatenia budżetu gminy na rok 2010 r'

}"^L"j'ji'i: :l 2'l.1,2'l2 i zg7. usl.1. ustawy z dnia 27 sieĘnia 2oo9 r' o 
'inansgch 

publicznych (Dz. U' Nr 157' poz' 1240z pozn' zm'') ofaz art'18 ust 2 Dkt 4 ustawy z dnia 8 marca l bso r. o Jamoząozie gminnym tb'. ll-.l ioor l. Nr 142, poz'1591 z p6żn' zm.2) w jt Gminy'zaeądza, 
"o 

n""tipq"i- 
-_

$ 1' Wprowadza się zmiany W załączniku nr 1 do uchwały Nr )filV131/09 Rady Gminy Bartniczka zdnia 28 grudnia 2009 r. w spiawie uchwalenia ouJietu gminy na rok 2o1o 'Dochody budżetugminy Bartniczka'wg załącznika nr 1 do niniejsże! o-zaząazenia.

$ 2. Wprowadza się zmiany W.-za11-ni|(u Nr 2 do uchwały't'lr xxirutgtlog Rady Gminy Bartniczka zdnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bud'zetu gminy na 
'oł 

zoł o 'wio.tki budżetugminy Bartniczka'' wg załącznika nr 2 do niniejsie jołaząazeni 
'

$ 3' Wprowadza się zmiany 
1zaĘczniku Nr 6 do uchwały Nr )filX.l31109 Rady Gminy Bartniczka zdnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budzeiu gminy na rok 2010 

'Dochody z\,liązane zrealizaĄązada z zakres,:,19l'lllstracji ząJowe; iinny.-n '" ",i 
.i;;*y;i ffifimi ustawami,,wg załącznika nr 3 do niniejszego zarzĄdzenia'

$ 4' Wprovadza 
'.1ę 1T'9nv W zaĘczniku Nr 7.do. uchwały Nr XXlX13.l/09 Rady Gminy Ba niczka zdnia 28 grudnia 2009 r. w sprbwie uchwalenia bualetu gminy na rok 2o1o 'Wydatki zł,tiązane zrealizacją zada z zakresu administracji rządowej i innyc zaJari a""onv"n djćoijmi ustawaml,,wg załącznika nr 4 do niniejszego zaządzenia.

$ 5. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

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

b) dochody biezące

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

b) wydatki biezące

$ 6. Wykonanie niniejsze go zarządzenia powierza się Wojtowi Gminy.

$ 7. Zarządzenie wchodzi W zycie z dniem podpisania.

12 73a 795,69 zł
1 215 49a,00 zł

11 515 305,69 zł

13 280 019,69 zł.
2 329 036,00 zł.

10 950 983,69 zł.

|z iany tek6tu j dnolitego lwmienionei ustawv zostaly ogłoszone w oz. u' z 2o1o r' Nr28' !oz' 
'46. 

Nr 123. poz' 835, Nr152' poz' 1o2oiNr95' poz' 620'' zmialry tokstu j dnoliteoo Wmi nion iustewł-zo.Ń o-sł.".i;n" * D' 
-U -'};oi'i''iir_iifioz.lssl. 

zzooz r' r.r, zb. poz' żźo,li z. poi' sse, * t le, po.'984'Nr153'poz 127'.Nr214.!oz'18b6 'z os' l'li a 'p;.ili'Ń; 
';;i;ii';;'dJ4r'N.1o2'poz'1055'Nrl16'poz. 

1203' Ńr 167, poz. 1759'z2005 r' Nr 172' poŻ' 1441' Nr 17b' !oz. 14b7. 2_2ooe r. n, łz' poz. r!e, Ńiibi, i"ijiii' Jiooz,' rur 48. poz. 327, Nr 138' por 'g?4' Nl173,poz'121l' z2oo8l N' 180' poz' l111' Nr 223' poz.145a' olaz z 2oos,' Nr gż.' 
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iiiiiśź''Fii' iźii'łir.roro Nr 28, poz' 142l 146' lNr t06' poz' 675'
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Uzasadnienie do zarządzenia W jta Gminy Bartni czka
Nr 43110 z dnia 1 grudnia 2010 r. :

Decyzją z dnja 25 listopada 2010 1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji dlaGminy Bartniczka w dziale 010 Rolnictwo iłowiectwo, rozdzlał o1o95 s 20ł0 o'kwotę 144O,0O zł.z przeznaczeniem na zwrot częŚci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęooweg;wykozystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztow postępowania w sprawie j" ozwrotu - o kwotę _powyższą zwiększono dochody- Gminy jak i wvoairi w odpowiednim dziaie,rozdziale i paragrafie wydatkow.
Dokonano przesunięĆ w planie wydatkÓw w zakresie niezbędnym do realizacji biezących zada6.

Wiesłn


