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Uchwała Nr xlvl63l12

Rady Gminy Bańniczka

z dnia 28 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2a12 r.

Na podstawie ań. 211,212 i237 ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U' Nr
157 , poz. 1240 z pÓŻn. zm.') oraz ań.1B ust 2 pkt 4 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz.
U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 zpÓŻn. zm'') Rada uchwala co następuje:

$ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr Xlll/57l11 Rady Gminy Bańniczka z dnia
28 grudnia 2011 r' w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 ,,Dochody budżetu gminy
Bartniczka" wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

$ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr Xlll/57l11 Rady Gminy Bańniczka z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2012 ,,Wydatki budzetu gminy
Bańniczka'' wgzałącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr Xlll/57l1 1 Rady Gminy Bańniczka z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na rok 2012 ,,Dochody na zadania
zlecone'' wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

$ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr Xlll/57l11 Rady Gminy Bańniczka z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 ,,Wydatki na zadania
zlecone'' wgzałącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

$ 5. BudŻet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:
Budzet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1)Dochody ogółem:

'r 
w tym: a) dochody majątkowe

b) dochody biezące

2) Wydatkiogółem:
w tym: a) wydatki majątkowe

b) wydatki bieżące

$ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powieza się Wójtowi Gminy.

$ 7. Uchwała wchodziw zycie z dniem podpisania.

13 282 300'00 zł
1.044.000,00 zł

12 .238.300,00 zł

13 682 300'00 zł
2219 673,00 zł.

11.462.627,00 zl.
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lzmiany tekstu.iedno|itego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2o1o l. Nr 28, poz. 146', Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr
238, poz. '1578 i Nr 257, poz. 1726.
'zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawyzostały ogłoszone W Dz. U. z200'l r. N|l42, poz. 1591, z2oo2r. Nr23, poz. 22o,Nr62, poz. 558, Nr 113' poz.
984, N|153, poz.1271, Nr2l4, poz. 1806,22003 r. Nr80, poz. 717,Nr162, poz. 1568, z2004r. Nr102, poz.1055, Nr'116, paz.1203, Nr167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172,po?.1441, Nr 175,poz.1457,22006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 22007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, po2.974, Nr'173, poz.121B,22008
r. Nr 180, poz.1111,Nr223, poz.1458. orazz 2009 r. Nr 92, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 orazz2010 Nr28, poz. 142i 146, Nr40, poz. 230 i N|106, poz. 675.
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[Jzasadnienie do uchwaĘ Rady Gminy Bartniczka
Nr XIV/63/12 z dnia 28 marca 2012 r. :

Dokonano zmiany w planie wydatków w dziale 8O1, rozdział 80195 s 4170 z w
zakresie zwiększenia planu wydatków w kwocie brakującej (częściowo zwiększono
plan wydatków zaz. 8.02.2012 r.) tytułem pzeprowadzania kontroli w zakresie
oświaty na zlecenie Wójta w jednostkach oświatowych.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w zakresie usług zebrania materiałów do
promocji gminy wg szacowanych kwot.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2012 r. zwiększony
został plan dochodów na zadania zlecone w dziale 852, rozdział 85295 $ 2010 o
kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizacje rządowego programu wspierania
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr
23412011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r' - o kwotę ww. zwiększono plan
dochowa i wydatków gminy.
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