
Zarządzenie nr 0050/200 12012

Wójta Gminy Dąbrowa Zie|ona

z dnia 19.09.2012 roku

w sprawie z zmianw planie dochodów i wydatkow na20l2r,

Napodstawięart.30ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnym
(DZ.U. z2O0Ir. Nr 142 poz. I59I z póżn. zm,) oraz art ż57 pkt 1 i 3, art 258 pkt 1 ustawy o

iinansach publicznycuz ńia27 sierpnia2O19r. (Dz.U. Nr 157, poz,1240),

Wójt Gminy Dąbrowa Zięlona

zarządzaz

§1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów wgzŃącznika nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatkow wgzałącznikanr ż,

§2

po dokonaniu powyzsz}chzmianbudzet gminy ulega zmtartię i wynosi:

dochody - 15.017.608,73 zŁ

wydatki - 16.517.886,16 ń
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy,

§4

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia,
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Nazwa iednostki sDrawozdawczej )ABRoWA zlELoNA
Nr dokumentu )050l200l2012

Data podiecia 201 2-09-1 9

łodzai Plan wydatków

Dzial Rozdział Paragraf Treśc Wańość

iii;,$b,ó i]ril']|j*§ii ,diiliir]l§ ,:iil§dłRiilil#§il§]w}

l':',60016ll, )rogi publiazne,gńinne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 751,53

4300 Zakup usług pozostałych - 6 576,5a

,60078 Usuwanie skuikóW k|ęęk]żywio.łqwy.ćh ll:l]'i., l'ł :.'':]lr]li i'9;0j

4270 Zakup usług remontowych
-3,00
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.,,:l7§023 Uizędy gń!ń,(miast i miast na plawach PgWialu) ll.... ,,9,10,1

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 123,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - ,1 305,0c

4440 )dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
,182,0c
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75818 Rgżerwy]og ólne, i'celowe ii, -, |:1']],..,,,,],,]],]]l,,]:]]];:,]5':17.5]a1

481 0 Rezerwy - 5 175,0(
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..,85]153 zwaIczanie riarkomanii

417o ,/Vynagrodzenia bezosobowe 4 600,0c

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2B 925,0c

4220 Zakup środków żywności 3 740,0c

4260 Zakup energii 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 615,0c

8.5154 przeciwdziałanie alkóholizmowi

4170 Wynag rodzenia bezosobowe 13165,0(

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 943,0c

4220 Zakup środków żywności 4 600,00

4260 Zakup energii 1 000,0c

4300 Zakup usług pozostałych 19 882,0(
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