zARzĄDzENlE NR 7ol2o12
BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWGA
zdnia 3l lipca 2012roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na 2012 rok

Na podstawie ań' 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnvm (Dz. u. z 2oo1 roku Nr__142,
pittzi')ii.,\, art. 222 ust. 4,
{o=-tist^,
art'257pkt1 i 3 ustawy zdnia 27 sierpnia zóog roku
o-Rńa'nsacn publicznvch
(Dz' U' Nr 157 po,z
p9?": r;'\ ołrr. s,o pkt 2 uchdały
.
.'1?!9
z dnia
29 grudnia 2011 roku Nr XlV/83 t2ó11,
nłiói.ti"; w Wągrowcu W sprawie uchwalenia
T...dv
budzetu na2012 rok, Burmistrz Miasta Wąrow."
ńo'st"nawia:

s

1' W uchwale z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XIV/g3
t2011 Rady
w sprawie uchwalenla budzetu na-2O12 roł zmienione;

Miejskiej
zarządzeniem
Nr 1312012 Burmistrza Miasta Wągrowca
dnia 09_ lutego zóli iol*u, uchwałą Rady
Miejskiej Nr Xvlt1oot2}12 z dni5 29 marca zoiz
roku, zarządzeniem Nr 31l2O12
Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia ze'łńieini^żolz
NrXVll/10412012'^!r:^ 31 maja 2012 roku, uchńałą rot u, u.ń*"łą n"oy Miejskiej
Rady Miejskiej NrXVlll/1 1ol2o1)
z dnia 21 czewca 2012 roku oraz zarządzeniem Nr sląizolz'gur'i.tr;
Miasta Wągrowca
z dnia 28 czeryvca 2012 roku wprowadża się następuią.",
w Wągrowcu

1)

z

$ 1 otrzymuje brzmienie:

się łączną kwotę dochodów budzetu miasta Wągrowca
na
2012 rok w wysokości
a!9t^ala

56 486 738 zł

w tym:

1)

dochody biezące w kwocie

2)

dochody majątkowe w kwocie

2)

do

55 924 738 zł
562 000 zł";

załącznik Nr 1 do.uchwały budzetowej ulega zmianie zgodnie
iejsz ego zarządzenia;

n in

3) $2

z

załącznikiem Nr

otrzymuje brzmienie:

':9:t9|" się łączną kwotę wydatków budzetu miasta Wągrowca na
2012 rok w wysokości

56 074 597 zł

w tym:

1)

2)

1

wydatki biezące w kwocie
wydatki majątkowe w kwocie

54 439 213 zł
1 635 384 zł"i

4) załącznik Nr 2 do'uchwały budzetowej ulega zmianie zgodnie
do niniejsz ego zarządzenia;

z

załącznikiem Nr 2

5) załącznik Nr 4 do uchwały budzetowej ulega
zmianie zgodnie
n in iejsz ego zarządzenia;

do

6)

W

s 13 pkt

$ 2.

1)

1 kwotę ,,243 514 zł'' zastępuje

z

załącznikiem Nr 3

się kwotą ,,2O3 514 zł,,.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

zmiany tekstu j"dloiil"q9 wymienionej.ustawy_zostały

z

ogłoszone w Dz. tJ.
2OO2roku Nr 23,
poz' 220' Nr 62' poz' 558, Nr 1 'l3, poz.
sóa,
por,..'óil,'Nr
pói. lóoo, i)ooe roku Nr 80,
]!r,
poz'717' Nr 162, poz' '1568, z2oóą roku-Nr
'*lloz,b6ł-ń;ó ilI .zlł,
lrc, poz. lioi,'Ńiloz, poz' 1759,
z2005 Nr 172, poz'1441, Nr 175, poz- lisz, zzoiob
rotu-Ńi'
po=..l28, Nr 1B1, poz'1337, z2OO7

ii,

Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. dił, Nr 173, por.p1a,
)zóóa^r:|: lli rao, póż. 1111, Nr 223,
poz'1458' z 2009 roku Nr 52, poz. łzo,-Ńr'y1l,
p'i'lżą1|-z
zolo'.roku Nr żB, poz.142, Nr 28,
poz' 146, Nr 40, poz. 23O, Nr 106, poz'ais,
z91',1
Ń'
zl,
'boz
lłxu
tł.s' poz.
ry.' 1 13, Nr 117, poz.679, Nr 134,
'z
.B87, Nr 217, poz' 1281, z 2012 rołu po'
8"::l!,tt{wymienionej
-'zmlany
ustawy zostały ogłoszone w oz'TJ'-z'2o1o
roku Nr 28 poz' 146, Nr 96,
poz'620' Nr 123' poz B35, Ńr 152, poz.-1O2O,
rv,. źaó, p*.isla, Nr 257, poz.
1'726, z 2011 roku
N'l85, poz. 1092' Nr 20'l , poz. 1183,'Nr 234, poz.lsao'' Ńizło
, poz. M29i Nr 29.1 , poz' 1707.

W załączniku Nr

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7Ot2O12
Burmistrza Miasta Wągrowla
zdnia 31 lipca 2012 róku

do uchwały

Nr xlvt83l2o11 Rady Miejskiej
,1
29 grudnia 2O11 roku
wprowadia się następujące.'ńny po
stronie

852

-

pĘ9

85295

-

Pozostała

2010
2030

r]ziałalncl&ó

a^Al^-

Dochody łącznie
w tym:

Dotacje celowe otrzymane

z

budzetu państwa na

Dotacje celowe otrzymane

z

budzetu państwa
na
t- -'! rv!!'g

realizację własnych zadan biezących

Dotacje celowe otrzymane z.gminy

,ń;;;;io'".

gmin

na zadania
podstawió porozumień
i samorząd u tefiorialnąo

na

49 800
150 86n
200 660

56 486 738

realizację zadan z zakresu administra.jiinnych zadan zleconych gminie uśtawami

jednostkam

dochodów:

'

Pomoc

realizowane

w Wągrowcu z dnia

biezące
między

Dotacja celowa ot3yman9 z tytułu pomocy
finansowej
yozl,e|9nej między jednostkami śańorząduterytorialnego
_-r r=tt l\
na dofinansowanie własnych zadan
biezących- '

7 718 949

1

725 661
633 480

7 500

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr

29 grudnia 2O11 roku wprowadza się

Załączntk Nr 2
do zarządzenia Nr 7Ot2O12
Burmistrza Miasta Wągrowca
zdnia 31 lipca 2012róku

XlV/83 l2O11 Rady Miejskiej w
Wągrowcu z dnia
następujące.'ńny po stronie wydatków
:

758 _ Rózne

rozliczenia

75R _ nnń}am

własnl.----..--.75B18 _ Rezenły ogolne

t

Zadania

rcelowe

4UA

40 000
40 000

B01 _ oświata

iwychowanie

- Pomoc
społeczna
852

Zadania własne

80104

-

Przedszkola

Zadania własne

85295 _ Pozostała
działalnoŚć
Zadania zlecone
85295 - Pozostała
działalność

900 - Gospodarka
komunalna

90003 - Oczyszczanie
miast iwsi

środowiska
900 - oqółem

90003 - ogółem

921 - Kultura
i ochrona
dziedzictwa

92105 - Pozostałe zadania
w zakresie kultury

iochrona

15 000
25 000

926

-

Kultura

fizyczna

92604 - lnstytucje kultury
ttzycznej

uo:

1 000

840

100

47

1

4;ó

Zadania własne

92605 - Zadania
w zakresie kultury fizycznej

247 847
ogołem wydatki

w tym:

*
*

zadaniawłasne
zadania zlecone
w tym finansowanie ze środkow własnych

47 187
56 074 597

48 103 648
7 970 949
252 000

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 7Ot2O12
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 31 lipca 2012 roku

W załączniku Nr 4

do uchwały Nr XlV/83l2O11 Rady Miejskiej
29 grudnia 2011 roku wprowadzó się następujące
zmiany:

w Wągrowcu z dnia

1) po stronie dochodów:

852 - Pomoc
społeczna

85295 _ Pozostała
działalnośĆ

852 _ ooółem

szenia izmnieiszenia
Dochody ogółem:

* dotacje
celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację zadan z zakresu administracji rządow
ei óraz
innvch zadan
inie ustawami
dochody budzetu państwa
w tym:

852

85203 S O83O
85212 S 0970
s 0e80

7 718 949 zł
141 600 zł
6 700 zł
40 000 zł
94 900 zł

2) po stronie wydatkow:

-

Pomoc
społeczna
B52 _ oqółem
852

85295 _ Pozostała
działalność

kszenia i zmn
ogółem wydatki

7 718 949 zł

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 7012012 Burmistrza
Miasta Wągrowca
!v
zdnia

3.1

lipca 2012

roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej

na 2012 rok

Pismem Nr FB-l'31 11'267'2012'2 z dnia
24 lipca 2o12roku wojewoda wielkopotski
zwiększył plan dotacji celowych na zadania
zlecone o
49 800 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną
podstawie
na
rządowego
prog ram u wspiera n ia n iekto
rych osob pob iórających swiioóień"

łwotę

oj"ń'"cyJ

ne.

Pismem Nr FB-l'31 11'278'2012.2 z dnia
27 lipca 2o12roku wojewoda wielkopolski
zwiększył plan dotacji celowych na zadania
własne o
150 860 zł
dofinansowanie

i![ł"łI^łśł*ił^,^:'

łwotę

realizaĄi progr"'u,,Pomoc państwa

z

W

Uruchamia się Środ'ki
rezerwv ogólnej w wysokości 40 OOO
zł przeznacza na
wypłatę zwrotÓw opłat' za usługi p'ż"o'''lroLn"
prawomocnymi
wyrokami
sądu oraz związane z niml koszty'postępowania

i

';;ilzone
'ąJ5*"go

z-yianv dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami
w ramach rozdziałow
,':::^'-':s
l zwlązane są z prawidłową realizacjąbudŻetu.

Zmianie ulega załącznik określającyplan dochodow
i wydatkow związanych
z realizacją zadan z zakresu aomńisiraóJi
jed nostce
Ęł"*;ioraz innyc h za,dań zleconych
samorząd u terytoria lneg o od rębńym i uśtawim
i.

