
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 

WÓJTA GMINY SYPNIEWO 

z dnia 23 listopada 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012. 

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

poz. 1240 późniejszymi zmianami) i upoważnienia wójta wynikającego z uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy 

Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, zarządza się co 

następuje: 

§ 1. W budżecie zatwierdzonym uchwalą Nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 wprowadza się zmiany;  

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4300,00 zł i wprowadza zmiany w planie dochodów zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi - 

11 664 426,32 zł, w tym:  

- dochody bieżące - 10 041 426,32 zł,  

- dochody majątkowe – 1 623 000,00 zł.. 

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 4300,00 zł i wprowadza zmian w planie wydatków zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków gminy ogółem, po zmianach wynosi – 

13 118 730,32 zł, w tym:  

- wydatki bieżące – 9 709 730,32 zł,  

- wydatki majątkowe – 3 409 000,00 zł. 

3. Plan dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi 

1 683 852,43 zł .  

4. Plan wydatków gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi 

1 683 852,43 zł.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Wójt Gminy: 

inż. Jarosław Napiórkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.
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