
Zarządzenie nr 0050/19 6 12012

Wójta Gminy Dąbrowa Zie|ona

z dnia 30.08.2012 roku

w sprawie z zmianw planie dochodów i wydatkow na20l2r,

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

(DZ,TJ. z ż0OIr. Nr 142 poz. 1591, z pożn. zm.) oraz art 257 pkt 1 i 3, art 258 pkt 1 ustawy o

ii.,a,sa"h publicznychz ónia27 sierpnia11O9r. (Dz.U. Nr 157, poz,1240),

Wojt Gminy Dąbrowa Zięlona

zarządzaz

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów wgzńącznika nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatkow wgzałącznikanr 2,

§2

po dokonaniu powyższych zmian budzet gminy ulega zmianię i wynosi:

dochody - 14.723.57],6I zł
wydatki - I7.064,117,49 zł

§3

Wykonanie zarządzenta powierza się Skarbnikowi Gminy,

§4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia,
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