ZARZĄDZENIE NR 0050/0176/2012
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia 31 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1)) i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185,
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12
Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r., Nr XX/151/11 w sprawie budżetu gminy
Trzebnica na 2012 rok, zarządza się co następuje:

§1
Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Trzebnica na 2012 rok wynosi:

Dochody 64.997.232,91 zł
w tym:

1. dochody bieżące
53.011.891,91 zł
2. dochody majątkowe 11.985.341,00 zł

Wydatki - 66.027.544,91 zł
w tym:

1. wydatki bieżące
52.965.876,91 zł
2. wydatki majątkowe 13.061.668,00 zł

Przychody - 4.235.640 zł
Rozchody - 3.205.328 zł
Deficyt w wysokości 1.030.312,00 zł
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr
217, poz. 1281.

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146.202.2012 z dn. 25.10.2012 roku
zwiększono plan dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa na realizację zadań bieżących
gminy;
2 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-200/2012 z dn. 24.10.2012 roku
zwiększono plan dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy;
3 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.201/2012 z dn. 24.10.2012 roku
zwiększono plan dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa na realizację własnych zadań
bieżących gminy;
4 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 z dn. 23.10.2012 roku
zwiększono plan dotacji przekazanej przez budżet państwa, środki przeznaczone są na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
5 przesunięto środki w dziale Gospodarka mieszkaniowa - na wniosek ZGM;
6 przesunięto środki w dziale Administracja publiczna z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych
i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na podróże służbowe
krajowe;
7 przesunięto środki w dziale Oświata i wychowanie - wniosek ZAPO;
8 przesunięto środki w rozdziale Zwalczanie narkomanii z tytułu zakupu usług pozostałych na zakup
materiałów i wyposażenia;
9 przesunięto środki w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu wynagrodzeń
bezosobowych i podróży służbowo krajowych na składki na ubezpieczenia społeczne;
10 przesunięto środki w dziale Oświata i wychowanie - wniosek OPS;
11 przesunięto środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu zakupu usług
pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia;
12 przesunięto środki w dziale Kultura fizyczna z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na
zakupu usług pozostałych;
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