
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ 

z dnia 24 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 176 757,64 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 

Dochody po zmianach wynoszą 20 013 340,80 zł. 2. Wydatki budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 

176 757,64 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydatki po zmianach wynoszą 22 089 340,80 zł.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 Burmistrz Miasta i Gminy: 

mgr Barbara Gąsiorowska 
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Uzasadnienie  

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 94/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILI-

CĄ z dnia 24 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 207/2012 z dnia 16 października 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.71.2012.010 z dn. 

17 października 2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2012 roku + 172 757,64 zł. (dz. 010 rozdz. 01095 

§ 2010 + 172 757,64 zł., § 4210 + 884,45 zł., § 4300 + 2 502,95 zł., § 4430 + 169 370,24 zł.) • decyzji Wojewody Mazo-

wieckiego Nr 206/2012 z dnia 16 października 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.54.2012.854 z dn. 16 października 

2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla 

uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” + 4 000,00 zł. (dz. 854 

rozdz. 85415 § 2030 + 4 000,00 zł., § 3260 + 4 000,00 zł).  
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