
ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 30 marca 2012 roku 

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Kowiesy zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XIV/80/12 z 

dnia 24 stycznia 2012 roku: 

a) zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 12.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

b) zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 12.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § I wynosi: 

- po stronie dochodów 9.493.169,00 zł, 

- po stronie wydatków 9.147.575,00 zł. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 13/2012 

z dnia 30 marca 2012 roku 

Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r. 

ZWIĘKSZENIE 

2 3 4 5 6 
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201 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

ZMNIEJSZENIE 

1 2 3 

4 065,00 4 065,00 

8 403,00 8 403,00 

6 
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201 O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zlecon eh gminie ustawami 

109,00 109,00 
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otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 17,00 17,00 
łasn eh zadań bieżąc 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy Kowiesy nr 13/2011 

z dnia 30 marca 2012 r. 
Zmiany wvdatków budżetu i:iminv na 2012 r. 

Zwiększenie wydatków 

wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

85213 I świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

85216 !Zasiłki stale 
85219 !Ośrodki pomocy społecznej 
85295 I Pozostała działalność 

3 706,00 

818,00 

1 382,00 
764,00 

5 798,00 

3 599,00 

818,00 818,00 

1 382,00 1 382,00 
764,00 764,00 

5 798,00 5 798,00 
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Zmniejszenie wydatków 

składki na ubezpieczenia eme 
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109,00 109,00 

,m::::11;00 I ,,..,,,,:,:,:.1 r,oo 1 ••. ,:•::,,n,·t o,oo ····<Htt]M7;00liI:ni'!\ ii{0,00 

17,00 17,00 17,00 
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