
Zarządzenie  nr  67/12
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia  30 listopada  2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity:  Dz.U z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami),  art. 257, art. 259  ustawy z dnia 27 
sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz §15 pkt 2 uchwały Nr 
80/XVI/12 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 27 lutego 2012 r.- Uchwała budżetowa  Miasta i 
Gminy Wleń na 2012 r. 

zarządzam:

§ 1
Zwiększa  się plan dochodów budżetowych o kwotę                                                      5.300,00 zł
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna                                                                                                5.300,00 zł

§ 2
Zmniejsza  się plan dochodów budżetowych o kwotę                                                   37.000,00 zł
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna                                                                                              37.000,00 zł
Szczegółowe zmiany w planie dochodów  przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3
Zwiększa  się plan wydatków budżetowych o kwotę                                                     5.300,00 zł
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna                                                                                                5.300,00 zł

§ 4
Zmniejsza  się plan wydatków budżetowych o kwotę                                                   37.000,00 zł
w tym dział:
1) 852 - Pomoc społeczna                                                                                              37.000,00 zł

§ 5
Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w kwocie     43.139,29 zł
w tym dział:
1) 600 - Transport i łączność                                                                                            1.214,36 zł
2) 750 - Administracja publiczna                                                                                     8.802,10 zł
3) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    1.361,09 zł
4) 801 - Oświata i wychowanie                                                                                           132,00 zł
5) 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                1.390,00 zł
6) 852 - Pomoc społeczna                                                                                                1.677,00 zł
7) 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     28.562,74 zł
Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 6
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.



Uzasadnienie  do  zmian  w  budżecie  Miasta  i  Gminy  Wleń  wprowadzonych  zarządzeniem 
Burmistrza  Miasta  i Gminy Wleń nr  67/12  z dnia  30 listopada  2012 r.

I. Zwiększa  się plan dochodów i wydatków budżetowych  o kwotę                         5.300,00 zł

- na podstawie  pisma  Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3146-226/2012 z dnia  14 listopada 
2012   informującego o przyznaniu dotacji celowej  przekazanej z budżetu państwa na opłacenie 
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione  w wysokości 1.300,00 zł,
- na podstawie  pisma  Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3146-236/2012 z dnia  20 listopada 
2012   informującego o przyznaniu dotacji celowej  przekazanej z budżetu państwa na 
dofinansowanie  realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 
2.000,00 zł,
- na podstawie  pisma  Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3146-245/2012 z dnia  28 listopada 
2012   informującego o przyznaniu dotacji celowej  przekazanej z budżetu państwa na 
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 2.000,00 zł,

I. Zmniejsza  się plan dochodów i wydatków budżetowych  o kwotę                     37.000,00 zł

- na podstawie  pisma  Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3146-227/2012 z dnia  14 listopada 
2012   informującego o zmniejszeniu dotacji celowej  przekazanej z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  w wysokości 
31.000,00 zł,
- na podstawie  pisma  Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3146-246/2012 z dnia  29 listopada 
2012   informującego o zmniejszeniu dotacji celowej  przekazanej z budżetu państwa na 
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  w wysokości 6.000,00 zł,

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przeniesieniu wydatków między 
rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej - kwota        43.139,29 zł

IV. Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienionym zarządzeniem
    - plan dochodów budżetowych wynosi                                         11.414.715,55 zł
       w tym dochody bieżące                                                              10.920.360,39 zł
    - plan wydatków budżetowych wynosi                                         11.036.027,22 zł
      w tym wydatki bieżące                                                                10.546.027,22 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
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          Bogdan Mościcki


