
ZARZADZENIE NR 0050.106.2012
Burmistrza Ujazdu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku
Nr 138poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 20tO roku Nr 28 poz.142, Nr 40 poz.230,
Nr 106poz. 675 z 2011 roku Nr 21 poz.l13, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149
poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 roku poz. 567) art.249 ust. 1 pkt.1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku
Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152poz.1020, Nr 238 poz. 1578,Nr 257
poz.1726 z 2011 roku Nr 185 poz. 1092,Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386,Nr 240
poz.1429,Nr 291 poz.1707) Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje;

§1

Zmniejsza sie budzet gminy po stronie dochodów w kwocie 5 355 zl
Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej w kwocie 5 355 zl
Rozdzial85395Pozostala dzialalnoscw kwocie5 355zl
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem srodków
europejskich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6
ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich w kwocie 5355 zl

§2

Zwieksza sie budzet gminy po stronie dochodów w kwocie 5 355 zl
Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej w kwocie 5 355 zl
Rozdzial 85395 Pozostala dzialalnosc w kwocie 5 355 zl
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem srodków
europejskich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6
ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich w kwocie 5355 zl

§3

Zwieksza sie budzet gminy po stronie przychodów w kwocie 92 500 zl
§ 957 Nadwyzki z lat ubieglych w kwocie 92 500 zl

§4

Zwieksza sie budzet gminy po stronie wydatków w kwocie 92 500 zl
Urz d Mie.ski - Referat Inwes c.i S raw Komunaln ch i Planowania Przestrzenne o
Dzial 600 Transport i lacznosc w kwocie 62 500 zl
Rozdzial 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 25000 zl



§ 4270 Zakup uslug remontowych w kwocie 10 000 zl (remont ul. Mlynskiej
w Starym Ujezdzie)
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych w kwocie 15 000 zl
(opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowe drogi gminnej
ul. Polnej w Jaryszowie

Rozdzial 60017 Drogi wewnetrzne w kwocie 37 500 zl
§ 4270 Zakup uslug remontowych w kwocie 37 500 zl
( remont chodnika laczacego ul. Slawiecicka z ul. Zeromskiego, remont sciezki
w ul. Chrobrego przy kanale Gliwickim, remont ul. Czterdziestolecia w Starym Ujezdzie)

Urzad Mieiski - Referat Gospodarki Gruntami. Ochrony Srodowiska. Rolnictwa
i Dzialalnosci Gospodarczei
Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska w kwocie 30 000 zl
Rozdzial 90011 Fundusz Ochrony Sadowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30 000 zl
§ 4300 Zakup uslug pozostalych w kwocie 30 000 zl
( realizacja programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest)

§4

Zwieksza sie budzet gminy po stronie dochodów w kwocie 7 200 zl
Dzial 852 Pomoc spoleczna w kwocie 7 200 zl
Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w kwocie 2 700 zl
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych
gmin (zwiazków gmin) w kwocie 2 700 zl
Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc w kwocie 4 500
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin)
ustawami w kwocie 4 500 zl

§5

Zwieksza sie budzet gminy po stronie wydatków w kwocie 7 200 zl
Osrodek Pomocy Spolecznei
Dzial 852 Pomoc spoleczna w kwocie 7 200 zl
Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w kwocie 2 700 zl
§ 3110 Swiadczenia spoleczne w kwocie 2 700 zl

Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc w kwocie 4 500 zl
§ 3110 Swiadczenia spoleczne w kwocie 4500 zl

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

BURMLST'''


