Zarządzenie Nr 36/2012
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1, Uchwały Rady Gminy Nr XIII /82/2011 z
dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2012 rok zarządza co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów
w tym :
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania własne

210.892,00 zł
4.100,00 zł
206.792,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr1
§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków
w tym:
- wydatki z dotacji na zadania zlecone
- wydatki z dotacji na zadania własne

210.892,00 zł
4.100,00 zł
206.792,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach
zamyka się :
Dochodami w kwocie
Z tego :

26.441.112,61zł

dochody bieżące – 20.814.637,61 zł
dochody majątkowe – 5.626.475,00 zł
w tym:
- dotacje na zadania zlecone
- dochody związane z realizacją zadań
własnych

Wydatkami w kwocie
Z tego :
•
wydatki bieżące –
20.811.089,61 zł
•
wydatki majątkowe - 5.630.023,00 zł
w tym:
- wydatki na zadania zlecone
- wydatki związane z realizacją zadań
własnych

1.961.803,68 zł
22.479.308,93 zł

26.441.112,61 zł

1.961.803,68 zł
24.479.308,93 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

Po wprowadzonych zmianach budżet pozostaje zrównoważony.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Manowie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2012
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW GMINY W 2012 R.
Dotacje na zadania zlecone
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
852
85295

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
Kwota
Pomoc społeczna
4.100,00
Ośrodki pomocy społecznej
4.100,00
2010
Dotacje celowe przekazane z budżetu
4.100,,00
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
Ogółem
4.100,00
Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 4.100 zł zgodnie z Zarządzeniem Wojewody
Nr 320/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie
rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego
uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.

Dotacje na zadania własne
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
900

§

§

90011
2440

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Fundusz Ochrony środowiska
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na realizacje zadań
bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Ogółem

Kwota
206.792,00
206.792,00
206.792,00

206.792,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 206.792 zł otrzymane z Wojewódzkiego funduszu Ochrony
Środowiska i gospodarki wodnej który przyznał Gminie dofinansowanie w postaci dotacji na realizację zadania pn”
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Manowo - etap II „

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36 /2012
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 czerwca 2012 r.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2012 R.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone
Dział

ROZDZIAŁ

§

852
85219
3110

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Kwota

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Świadczenia społeczne
Ogółem

4.100,00
4.100,00
4.100.00
4.100,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy w kwocie 4.100 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z
wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych.

Wydatki z dotacji na zadania własne
Dział

ROZDZIAŁ

§

900
90011
4300

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Fundusz Ochrony środowiska
Zakup usług pozostałych
Ogółem

Kwota
206.792,00
206.792,00
206.792,00
206.792,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 206.792 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych
z likwidacja i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Manowo.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2012
Wójta Gminy w Manowie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2012 rok
§
Lp. Treść
1.
Dochody
2.
Wydatki
Nadwyżka/ deficyt ( 1-2)
3.
Przychody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 952
Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE
903

4.

5.

Wolne środki
Rozchody
Wykup obligacji
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Różnica ( 3-4 )

950
982
992
992
963

Plan
26.441.112,61
26.441.112,61
0
4.096.863,59
3.439.474,77
430.592,82
226.796
4.096.863,59
1.000.000,00
1.066.672,00
60.000,00
1.970.191,59

0

