
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 

WÓJTA GMINY PRZASNYSZ 

z dnia 23 października 2012 r. 

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 

Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku. 

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

poz.1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W budżecie gminy na 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 

30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012 wprowadza się zmiany 

zgodnie z załącznikami nr 1-2 do zarządzenia.  

§ 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 248.585,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 

zmianach wynoszą 23.925.923,13 zł w tym:  

- dochody bieżące – 19.945.193,29 zł,  

- dochody majątkowe – 3.980.729,84 zł. 

2) Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

ustawami o kwotę 248.215,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wynoszą 4.222.077,22 zł. 

§ 3. 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 248.585,48zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 

zmianach wynoszą 26.390.283,66 zł w tym:  

- wydatki bieżące – 18.526.283,94 zł,  

- wydatki majątkowe – 7.863.999,72 zł. 

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

ustawami o kwotę 248.215,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wynoszą 4.222.077,22 zł. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r. Podlega 

ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

  

 Wójt Gminy Przasnysz: 

mgr inż. Grażyna Wróblewska 
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Poz. 4682



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2012 

Wójta Gminy Przasnysz 

z dnia 23 października 2012 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4682



 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4682



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4682



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2012 

Wójta Gminy Przasnysz 

z dnia 23 października 2012 r. 
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