
ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2012
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 
z późn. zm.) 

WÓJT GMINY GASZOWICE ZARZĄDZA 
CO NASTĘPUJE : 

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i na lata następne, której częścią jest prognoza 
długu obejmująca rok 2012 i lata następne wraz z objaśnieniami jako załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  do Zarządzenia Nr W.0050.96.2012 

Wójta Gminy Gaszowice 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
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OBJAŚNIENIA 

Do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne 

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 i na lata następne została uchwalona na podstawie Uchwały Rady Gminy NR OG-BR .0007.1.1.2012 z dnia 26 stycznia 
2012 rok i na dzień 29 czerwca 2012 kształtują się następująco: 

I DOCHODY 

Zwiększenie dochodów o kwotę zł 5.100 (Zarządzenie Wójta Gminy NR W. 0050.94.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku - Dz. 852 - Pomoc społeczna) 

Dochody ogółem zamykają się kwotą 22.438.739,92 zł z tego: 

a) dochody majątkowe 1.998.714,37 zł, 

b) dochody bieżące 20.440.025,55 zł. 

II WYDATKI 

Zwiększenie wydatków o kwotę zł 5.100 (Zarządzenie Wójta Gminy jw. dochody) - dotyczy Dz. 852 - Pomoc społeczna jako zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej - świadczenia pielęgnacyjne. 
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a) wydatki bieżące 19.459.223,86 zł, 

b) wydatki majątkowe 3.292.937,54 zł. 

A zatem wydatki ogółem zamykają się kwotą 22.752.161,40 zł. 

Wynik budżetu oraz wysokość przychodów i rozchodów nie ulega zmianie. 
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