
ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2012
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2012 

Na podstawie  art.247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz 1240 
z późn,zm) oraz w oparciu o paragraf 10 pkt 1 Uchwały Rady Gminy  NR BR  0007.12.74.2011  dnia 29 grudnia 
2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i w oparciu o Zarządzenie W.0050.70.2012 z dnia 28 maja 
2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy. 

WÓJT GMINY GASZOWICE 
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE : 

§ 1. Ustala się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenie nr w.0050.70.2012 
z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 

 
DZ. ROZDZ. § NAZWA ZMN.WYD. ZW.WYD. 
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 35.000 35.000 
 80101  Szkoły podstawowe 20.000 7.500 
  4270 zakup usług remontowych 20.000  
  4260 zakup energii  7.500 
 80104  Przedszkola 15.000 27.500 
  4010 wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
15.000  

  6060 wydatki i zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

 27.500 

852   POMOC SPOŁECZNA 215 215 
 85212  świadczenia rodzinne , świadczden ia 

z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

215 215 

  3110 świadczenia społeczne 215  
  4440 odpis na zakładowy fiundusz 

świadczeń sppołecznych 
 215 

§ 2. ustala się zamiany w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Zarządzenia NR W.0050.70.2012 z dnia 
28 maja 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy 

 
DZ. R OZDZ.

 
§ NAZWA ZW.D

OCH 
ZMN.DO
CH 

ZW.WY
D 

ZMN.W
YD 

852   POMOC 
SPOŁECZNA 

1.240 1.240 1.240 1.240 

 85213  składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne 
opłacane za osoby 
pobierające 

1.240 1.240 .1240 1.240 
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niektóre 
świadczenia 
z pomocy 
społecznej niektóre 
świadczenia 
rodzinne oraz za 
osoby 
uczestniczące 
w zajęciach 
integracji 
społecznej 

  2030 dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących 

 1.240   

  2010 dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących 
z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin) 
ustawami 

1.240    

  4130 składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne 

  1.240 1.240 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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