
I Po.ooso. 20 a. rzo11

zARzĄDzENIE Nr 20aI11

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 12mĄa2011r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2oll r.

Na podstawje a.t.211,212i237 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2oo9 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12lło
zp żn. zm.') otał alL 18 ust 2 pK 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (oz. v' z zoo'l r. Nr 142, poz.
1591 z p żn. zm.') W jt Gminy zaŻądza, co następuje:

s {.Wprowadza się zmiany W załączniku nr 2 do uchwały Nr !llt7t1o Rady
27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2011
Bartniczka'' Wg załącznika nr 1 do niniejszegozaządzenia.

S 2. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

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

b) dochody biezące

2) Wydatki og łem:
w tym: a) wydatki majątkowe

b) wydatki biezące

$ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się W jtowi Gminy.

$ 4, Zaządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Gminy Bartniczka z dnia
,,Wydatki budzetu gminy

11 379 660'00 zł
131 643,00 zł

11 248 o17,00 zł

11 644 660'00 zł
949 850,00 zł.

10 694 810,00 zł.

M
lzmiany bkstu jodnoliteoo wyrnienion j usbwy zo8taly o!łorŻone w Dz. u. z 2o'to r' N.2a, poz' 146', Nr 96, poz 620, Nr l23, poz. 835, Nr 152, poŻ. 1o2o, Nr
238, poz. 1578 i N.257, poz. 1726.
'zmiany iek8fu jednolitooo \rymienionej ustEwy zostały o9ło6zone w Dz. tJ. z 2001 r Nr 142, poŻ. 15g1, z2oo2l' Nt 23, poż' 2o, N.62, poz. 558' Nr l13. poz.
98,{, Nr153, poz.171, Nr214, poz. 1808,z2003rNr80,poz.717,Nr162,poz 1568,z2OO4rNr102,poz.1055,Nr1,t8,poz.1203,Nr107,poz. 175S,i
2Ń5rNl172,.pz'1411'N.l75,Foz.'1457,z2006r.Nr17'poz.128,Nr'l81,poz.1337,ż2oo7r.Nr48,poz'327,Nr'l3s''poz974,Nrl73,pbz.l2l8.z2oo8
r Nr'l80' poz.l11l, Nr223,W.11sa.o zz2008r Nr92, poz. 420 i Nr 157, poŻ' 1211 ol?Ź.Ż2o1o Nr28, poz.1,ł2 i1,t8, Nr40, poz' 23o iNr loB, poz.875.


