
Zarządzenie n r 0050/ 19 l l 201ż

Wójta Gminy Dąbrowa Zie|ona

z dnia 06.08.2012 roku

w sprawiez zmianw planie dochodów i wydatków na20l2t.

Na podstawie art.30 ust,2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnYm

(DZ.U, z200Ir. Nr 142 poz. I59I zpóżn. zm.) oraz art257 pkt 1 i 3, art 258 pkt 1 ustawY o

finansach publicznych z dnia}7 sierpnia2}}9r. (Dz.U . Nr 157, poz. 1240).

Wóit Gminy Dąbrowa Zielona

zarządza:

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodow wgzŃącznika nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatkow wgzŃącznikanr 2.

§2

Po dokonaniu powyższychzmianbudzet gminy nie ulega zmiarię i wynosi:
dochody - 14.672.655,6I zł
wydatki - 17 .0I3.195,49 zł

§3

Wykonanie zarządzenia powierua się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



tlazwa jednostki sprawozdawczej DABROWA Z|ELONA
\lr dokumentu 0050l19,1l2012
)ata podjęcia 201 2-08-06

1odzaj plan wvdatków

Dział Rozdział Paragraf Treśó Wańość

, 600

6001 6 Drogi publiczne gminne 15 000,;0C

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00

754

75412 Cchotnicze straze'poźamd 0,00

3030 łóżne wydatki na rzecz osób fizycznych 924,0c

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 924,0c

: 758 ::...1-1;ll:;;,,..,,. ' :,l.;'::,,1:1;1::.:|1:;;:' .,',',,' ;.'1§,000"0C

7581 8 1eżerwy. qgólne i celowe 1,5,000,0c

48,10 Rezerwy 15 000,00

,,,..85_2..l ",:0;0(

852.12
Świadczenia rodzinne, świadczenia, z funduszu alimentaćljneego qraz
skład ki, na U bezp ieczon ia emeryta lne i,r_entowe z u bezpiecze n ia
soołeczneoo

:|,,1800;0C

31 10 Świadczenia społeczne 1 800,00

85213

Składki na.ubezpieczenie zdlólvotne] opłacand za o§oby] pobleralace ,

niektóre,Świad czenia z pomocy;społecznej, niektóre świadqz9nia,,' "

rodzin ne o raz za,osoby uczestniczące w Zaj§ćiach w centium, i ntegracji
społecznei,

1 800,00

4,130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 800,0c

Razem: 0

BeSTia Strona 1 z 'l



tlazwa ied nostki sprawozdawczei DABROWA ZlELONA
Nr dokumentu l050l191l2012
Data podiecia 20,12-08-06

Rodzaj plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

8'52,'l
"o,ro"l.,5,p'ołećżna

,,,1]

85212 Swiądcze,ńia rodzinne, świadcżęnia],z tunduszu a|ińentacyjn_Oego.'oraz.§t(ładKl na
ubezoiecŹeńia emeivtalne i rentowe z ubezpieczenia,,spole.Cżneso . ::.:. 

,,

] 1 ,800,,00

2010
)otacje celowe otrzymane z budzetu pańsMa na realizację zadań bieżących z
rakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
lmin) ustawami

1 800,00

852113
Składki na ubezpiecżćnie Zdrowotńó]]Qpłacang za o§Oby pob{e,raja6ó niektóre ,

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
lczestniczące w zaięciach w centrum integracji społecznej.

1 800,0(

2o10
)otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bleżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z|econych gminie (związkom
]min) ustawami

1 800,0(

Razem: 0

BeSTia
Strona 1 z 1


