
PO.0050. 24.2011

lou^DzENIE 
Nr 24t11

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 25 maja 2011 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 r'

!"-pd"j1: ^91 i 
1_1)?12 

.i ?37, .u?t 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OOg r. o tinansach pubticznych (Dz. U. N|t 57, poz. 1240
1!:?n zn ) oraz art.18 ust2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym 1bz.U.zzoo1 r. Ńr1ł2, poz.
159'l z p żn' zm'') W jt Gminy zaządza, co następuie:

$ {. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr lll/7/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia
27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2o11 ,,Dochooy budżetu gminy

_ - B_artniczka'' wg załącznika nr 1 do niniejsze go zaządzenia.
$ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr lll/7/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia

27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2O1i ,,Wyd;tki budżetu gminy
Bartniczka' Wg załącznika nr 2 do niniejszego zaządżenia.

S 3. Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

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

b) dochody bieżące

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

b) wydatki biezące

$ a. Wykonanie niniejszego zarządzenaa powierza się Wojtowi Gminy.

$ 5. Zarządzenie wchodzl W zycie z dniem podpisania.

11 592 011'00 zł
131 643,00 zł

11 460 368,00 zł

11 857 011,00 zł
949 850,00 zł.

10 907 161 ,00 zł'

'z-miany tektu jednoliląo wymienion j uslawy zostały ogłoszone w Dz' l''l. Ż 2o1o r' Nr 28' poz' '146.' Nr 98' poz' 620, Nt 123, poŻ' 835' Nr 152' poŻ. ,lo2o' Nr
234, poz. 157A i ft 257 , poz. 1726.

:aT"_ll le_ksfu F9!9||"_sowymienione, ustawy zostały ogłoszone w Dz. lJ' z 2oo1 l' Nr 142' poz. 1591 
' 
z 2oo2l' Nl 23, poz' 22o' Nl62, poz' 55ą Nr 113' poz'

984' Nr 153' poŻ' 1271, Nl214' poz' 1808' z2oo3-l Nl80, poz' 717' Nr l62' poz' 1568' z 2od4 r' Nr 'l02' poz. 1o55' Nl'i 16' poz ' 1203'Ńl ft1 ' 
poz' 175g''z

20o5I' Nr 172, poz 1441' Nr 175' poz. 1457'2_200_6r'-Nr_17'poz'12,Nt18't,poŻ'1337'z2oo7r.Nr4e,poz.szz'łrloe''poz'974'Ńr173,pbz.1218'z2oo8
r'Nrl80'poz'11'l1'Nr223'wz'1458'oazz2oogrNl92,poz'42oiNr157''poŻ1241oęŻz2o1otlrza,poz'lłzitło'i'lr40,poz23oiŃr'|06'poz675'


