
                                                  Zarządzenie  Nr 66/2012   
                                                 Wójta Gminy Wierzbica 
                                                z dnia 24 września  2012 roku 

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu na rok 2012 oraz zmian w planie     
                     finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami  na rok 2012 
 
Na podstawie art.30, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym /Dz. 
U. z 2001 r nr.142, poz.1591, z późn. zm./ , art. 257  pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt. 3 lit. a Uchwały 
BudŜetowej na rok 2012 Nr XVI/119/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011 
roku, w planie dochodów i wydatków budŜetu wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. 
 

1. Zwiększa się planowane dochody budŜetu na rok 2012 o kwotę                        26 100,00 zł 
zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszego Zarządzenia.       
     

      2.   Zwiększa się planowane wydatki  budŜetu na rok 2012 o kwotę                        26 100,00 zł                 
zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 
 

3. Plan dochodów budŜetu po zmianach wynosi                                              30 377 812,53 zł 
z tego: 
a) bieŜące w kwocie                                                                 29 355 068,53 zł 
b) majątkowe w kwocie                                            1 022 744,00 zł  
 

4. Plan wydatków budŜetu  po zmianach wynosi                                             29 615 680,53 zł                  
z tego: 
a) bieŜące w kwocie                                                                            28 927 710,53 zł 
b) majątkowe w kwocie                                                                     687 970,00 zł 

§ 2. 

1. Zmienia się plan finansowy  dochodów zadań z zakresu administracji rządowej           
oraz innych  zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012 zgodnie                                                  
z załącznikiem nr 3  do niniejszego zarządzenia. 

2. Zmienia się plan finansowy  wydatków zadań z zakresu administracji rządowej            
oraz innych  zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012 zgodnie                                                  
z załącznikiem nr 4  do niniejszego zarządzenia 

                § 3. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym  2012. 


