
Zarządzenie   Nr  37/2012
Wójta Gminy Nowy Duninów 
z dnia  28 września 2012 roku

Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.) art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1i 3 
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 2157 poz. 1204), Wójt  
Gminy zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2012 rok Nr  93/XI/11 Rady Gminy w Nowym 
Duninowie z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  40.035 zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wy-
nosi 11.483.912,56 zł

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 40.035 zł do kwoty 10.464.462,56 zł
Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.019.450 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały 
Budżetowej na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.635 zł . Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 600 zł  Plan 
wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 11.237.878,09zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.035 zł do kwoty 10.396.463,09 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę 841.415 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej na 2012 rok 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2012 rok

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu 
  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
  Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
  Budżetowej na 2012 rok 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        


