
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok 

oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); zarządzam, co następuje:  

§ 1.1. Dochody budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 24 501,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 

Dochody po zmianach wynoszą 19 836 583,16 zł. 2. Wydatki budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 

24 501,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydatki po zmianach wynoszą 21 912 583,16 zł. oraz dokonuje się 

przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 Burmistrz Miasta i Gminy: 

mgr Barbara Gąsiorowska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Uzasadnienie  

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 90/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILI-

CĄ z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok 

oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednost-

ce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie: • decy-

zji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 z dnia 21 września 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.143.2012.852 z dn. 

24 września 2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimenta-

cyjnego + 24 501,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 + 24 501,00 zł., § 3110 + 24 501,00 zł) • przeniesienia planu wydat-

ków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpie-

czenia środków na pokrycie bieżących wydatków.  
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