ZARZĄDZENIE NR 132 /2012
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian budŜetu Gminy Walim na 2012 r.
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ art. 30 ust. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy
Nr XIII69/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Walim
na rok 2012 Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian dochodów budŜetu gminy Walim na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmian wydatków budŜetu gminy Walim na 2012 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Po dokonaniu zmian plan budŜetu przedstawia się następująco:
Planowane dochody 16.229.635,-zł
Planowane wydatki 16.602.653,-zł
§ 4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak

Uzasadnienie do zarządzenia nr 132/2012
W załączniku nr 1 zostają zwiększone planowane dochody o kwotę 5.700,-zł , w całości w
pomocy społecznej na zadania zlecone z administracji rządowej.
Załącznik nr 2 to zmiany w wydatkach i tak;
Zmniejszenia:
- straŜe poŜarne kwota 9.000,-zł wydatki na zakup usług,
- wydatki na odsetki od kredytów 300.000,-zł z § 8070,
- wydatki na zakup usług w filii urzędu pracy 500,-zł.
Zwiększenia:
- straŜe poŜarne wydatki na badania lekarskie 3.000,-zł, na usługi telefoniczne 2.000,-zł oraz
na delegacje 4.000,-zł,
- wydatki na odsetki od kredytów w § 8110 kwota 300.000,-zł,
- wydatki na zadania zlecone w pomocy społecznej 5.700,-zł wspieranie osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne,
- wydatki na zakup materiałów w filii urzędu pracy 500,-zł
Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 16.229.635,-zł oraz planowane
wydatki 16.602.653,-zł
Sporządził LM

