
Zarządzenie nr 0050/ 19 4 l 20t2

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 16,08,2012 roku

w sprawie z zmtanw planie dochodow i wydatków na20l2r,

Na podstawie art.30 ust,2 pkt 4 ustawy z dnia8 marca 1990r, o samorządzie gminnym

(DZ,U. z ż(O]r.Nr 142 poz. I59L pazł, ń.j orur art ż51 pkt l i 3, ań 258 pkt l ustawy o

finansach publicznycł,,,, i^uż7 sierprtta1119r. (Dz,U, Nr 157, poz,1240),

Wojt Gminy Dąbrowa ZięIona

zarządza:

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodow wgzŃącznika nr 1

2. Dokonuje się zmian w ptanie wydatkow wgzałącznika nr 2,

§2

Podokonaniupowyższychzmianbudzetgminyulegazmianięiwynosi:
dochody - t4.68ż.535,6l zł

wydatki - I7.023,075,49 zŁ

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy,

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia,

\ruóitlCmiay
hdlt-

m6rftńrta'Włoda



Nazwa iednostki sprawozdawczej )ABRoWA zlELoNA
\lr dokumentu lo5ol194l2o12
)ata podjęcia 201 2-08-1 6

Rodzaj 'lan dochodów

Razem: 9 880
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Nazwa jednostki sprawozdawczej DĄBROWA ZlELONA
Nr dokumentu oo501,194l2012

Data podięcia 201 2-08-1 6

Rodzai )lan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartośc

,6fr :|: ]l]:,] 
i]i]i ii'i' - . ]],]..l],]:;]i]iil]li]1

60016 Drogi, publiczne gminne - 63,6:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - bó,b.

6007B Jsuwanie skutków, klęsk ży,viołowych 63,63

4560

rOsłki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
>rzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

nowa w arl. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
,wsokości

bJ,bó

75i,4

75412 ochotnićze straże pożarne 0,0c

4220 Zakup środków żywności - 250,0c

4260 Zakup energii 250,0(

801

80,1,04 pizedszkold 0,0c

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 4B1,20

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 235,24

4127 Składki na Fundusz Pracy - 212,22

4129 jkładki na Fundusz Pracy - 33,7c

4177 /y'ynagrodzenia bezosobowe _ 8 661.92

4179 /y'ynagrodzenia bezosobowe 1 375,72

4217 Zakup materiałów i wyposazenia 4 314,72

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 685,28

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 040,61

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 959,3§

8§-?
9 880,00

852.12
Świadczenia rodzińne,. świadczenia z f,unduszu' alimentacyJneego oraz
skłedki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe]z ubezpieczenia
społecznego

0,0(

4560

JdŚetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
xzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

T]owa w ań. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
łvsokości

100,00

45B0 pozostałe odsetki 100,00

85295 )ozostała działalność 9 880,0c

31 10 ]wiadczenia społeczne 9 880,00

,l,,.90Q
ą0(

9001 5 )świetlenie ulic,,,,placów i dróg 0,0c

4260 Zakup energii - 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,0c

BeSTia Strona 1 z 1


