
Zarządzenie nr  8/2012
Burmistrza Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust.4 i art.  257 pkt. 1 i 3  

ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1240) 

zarządza się, co następuje:

w uchwale Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. 

w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  Radzyń  Chełmiński  na  2012  rok  zmienionej 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4/2012 z dnia 13 stycznia 

2012r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości                                                    16 814 504zł 

       zastępuje się dochodami w wysokości                                        16  814 504zł 

z tego:- dochody bieżące w wysokości                                                                    15 987 000zł 

- dochody majątkowe w wysokości                                                                 827 504zł 

pozostają bez zmian.   

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2012 rok  w  wysokości                                               19 500 504zł 

            zastępuje się wydatkami w wysokości                                                         19 500 504zł 

z tego:- wydatki bieżące w wysokości                                                                     15 867 000zł 

- wydatki majątkowe w wysokości                                                                3 633 504zł 

zgodnie z załącznikiem Nr  1.   

 2. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku pozostają bez zmian.

     2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy    

         strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 2 623 718zł pozostają bez zmian.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 686 000zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

-  zaciągniętych  pożyczek  na  finansowanie  zadań  realizowanych  z  udziałem  środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 200 000zł;

-  przychodów  z  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów  na  rynku  krajowym  w  wysokości 

1 486 000zł.
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§ 4. Łączna  kwota  planowanych  przychodów  w wysokości  3 529 619zł   i łączna kwota 

planowanych rozchodów w wysokości 843 619zł   pozostaje bez zmian.

§ 5. Dochody  i wydatki związane z realizacją:

1.  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań  zleconych  jednostce 

samorządu  terytorialnego  odrębnymi  ustawami   w  wysokości  2 167  417zł  pozostają  bez 

zmian,

2. zadań  wykonywanych  na  mocy  porozumień  z  organami  administracji  rządowej 

w wysokości 1 000 zł  pozostają bez zmian.

§ 6.  Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 19 900zł pozostaje bez zmian. 

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości                 184 500 zł 

 pozostają bez zmian

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości          60 000 zł

 pozostają bez zmian.

§ 8.  Plan  wpływów  i  wydatków  związanych  z  gromadzeniem  środków  z  opłat  i  kar  za 

korzystanie ze środowiska:

1) wpływy w wysokości                                                                                         10 000zł 

2) wydatki w wysokości                                                                                         10 000zł 

      pozostaje bez zmian.                              

§ 9. Dochody w wysokości  50 000zł   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  oraz  wydatki  w  kwocie  50 000zł   na  realizację  zadań  określonych 

w  miejsko-gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych, 

przeciwdziałania  narkomanii  oraz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  pozostają  bez 

zmian.
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§ 10. Rezerwy 

1)ogólna w wysokości                                                                                         109 987zł,

2)celowa w wysokości                                                                                         107 000zł, 

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach 

pożytku publicznego w wysokości                                                                   67 000 zł 

b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości     40 000zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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