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Zarządzenie Nr 82/2012

Zarządzenie Nr 82/2012
Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie: zmian planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz §12 ust.2 pkt 1 uchwały nr XII/96/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2012r.
§1
Po stronie dochodów wprowadza się zmiany na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 226/2012 z dnia
24 października 2012r., Nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012r., Nr FK 250/2012 z dnia 29 października 2012r.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz po stronie wydatków, zgodnie z tabelą wydatków zawartą w załączniku nr 2 .
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2012 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5.
§2
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 401.639,00 zł:
a) przed zmianami 23.778.485,32 zł,
z tego : dochody bieżące w wysokości 18.209.688,05 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.568.797,27 zł,
b) po zmianach 24.180.124,32 zł,
z tego : dochody bieżące w wysokości 18.611.327,05 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.568.797,27 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 401.639,00 zł:
a) przed zmianami 27.244.937,98 zł,
z tego : wydatki bieżące w wysokości 18.010.422,12 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.234.515,86 zł,
b) po zmianach 27.646.576,98 zł,
z tego : wydatki bieżące w wysokości 18.412.061,12 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.234.515,86 zł.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla przepisów gminnych.
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