Zarządzenie Nr 22/2012
Wójta Gminy Kłodawa
z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 3 pkt. 1
Uchwały Nr XIV/109/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2012 rok.
Wójt Gminy Kłodawa zarządza co następuje :
§ 1. Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 164.012,00 zł, w tym:
1) zwiększa dochody bieżące w kwocie 164.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 164.012,00 zł, z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 164.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.

Wójt Gminy Kłodawa
/Anna Mołodciak /

UZASADNIENIE
Zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 010 o kwotę 54.793,00 zł, jest to
dotacja na pokrycie wydatków związanych wypłatą akcyzy dla rolników.
Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 o kwotę 132,00 zł, jest to dotacja na
pokrycie wydatków związanych z finansowaniem pracy komisji egzaminacyjnej w sprawie
awansu zawodowego nauczycieli.
Zwiększa się bieżące dochody i wydatki w dziale 852 o kwotę 65.950,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc społeczną, tj.: wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych,
wsparcie rodziny oraz na wypłatę zasiłki i pomoc w naturze, a także zapłatę składek na
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w dziale 854 o kwotę 43.137,00 zł jest to dotacja
celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w okresie szkolnym wrzesień - grudzień
2012 r.
Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 700, 750, 752, 754, 801, 900, 921
i 926, jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

