
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 79/2012 

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA 

z dnia 26 października 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012. 

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 r.  

Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 25.392,01zł do wysokości 

62.578.040,80zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.  

2. Zwiększone dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.795,01 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej do wysokości 7.557.693,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 25.392,01zł do wysokości 

65.086.204,28zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.  

2. Zwiększone wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej o kwotę 2.795,01 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu admini-

stracji rządowej do wysokości 7.557.693,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A. 

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku do budżetu miasta na rok 2012 pod nazwą „Dochody z tytułu wyda-

nia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  

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

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

  

 Burmistrz Miasta: 

Władysław Krzyżanowski 
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