
ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2012
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 21 czerwca 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 BR0007.12.74.2012 z dnia 29 grudnia 
2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 i zgodnie z zarządzeniem NR W.0050.86.2012 z dnia 21 
czerwca 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 do zarządzenia NR W.0050.86.2012 
z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 

 
DZ. RODZ. § NAZWA ZMN.WYD ZW.WYD 
854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
3.237,80 3.237,80 

 85401  świetlice szkolne 3.237,80 3.237,80 
  4110 składki na ubezpieczenia 

społeczne 
3.237,80  

 85415  Pomoc materialna dla uczniów  3.237,80 
  4560 odsetki od dotacji oraz płatności: 

wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur o których mowa w art 
184 ustawy pobranych nie 
należnie lub w nadmiernej 
wysokości 

 2,55 

  2910 Zwrot dotacji oraz platności 
w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedrur o których mowa 
w art.184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

 3.235,25 

801   Oświata i wychowanie 5.897,98 5.897,98 
 80114  zespoły ekonomiczno-

administracyjne szkół 
5.897,98 5.897,98 

  4110 skladki na ubezpieczenie 
społeczne 

5.897,98  

  2910 Zwrot dotacji oraz płatności 
w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykoryzstanych z naruszeniem 
procedur o których mowa w art. 

 5.850,98 
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184 ustawy pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

  4560 Odsetki od dotacji oraz platności 
: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur o których mowa 
w art.184 ustawy pobranych 
nienależnie  lub w nadmiernej 
wysokości 

 47 

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzeniem wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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