
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 67/2012 

BURMISTRZA PRZASNYSZA 

z dnia 28 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok. 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W budżecie miasta na 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/117/2011 Rady Miejskiej w Przasny-

szu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012 wprowadza się zmiany zgod-

nie z załącznikami nr 1 i 2.  

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 95.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 

zmianach wyniosą 55.198.670,37 zł, w tym:  

- dochody bieżące - 45.976.766,85 zł,  

- dochody majątkowe - 9.221.903,52 zł,  

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 

ustawami o kwotę 8.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 6.803.191,43 zł. 

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 95.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 

zmianach wyniosą 59.302.290,62 zł, w tym:  

- wydatki bieżące - 41.005.605,60 zł,  

- wydatki majątkowe - 18.296.685,02 zł.  

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 

ustawami o kwotę 8.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą 6.803.191,43 zł. 

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.  

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

  

 Burmistrz Przasnysza: 

Waldemar Trochimiuk 
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