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 Zarządzenie Nr 118/2012  
Wójta GMINY LESZNO 
z dnia 19 września 2012 r. 

 
 
 
 
w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2012r.   
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) art.222 ust.4 i art. 257 pkt  1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 13 ust.2 
Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2012  Nr XVII/109/2012 z dnia 11 stycznia 
2012r. z późn. zm. zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 
W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 11 
stycznia 2012 roku dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na 
wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł  w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska rozdz.90095 Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 
zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł.  
 
1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 65.700,00 zł, tj. po zmianach ustala się 
dochody budżetu w łącznej kwocie 29.699.151.95 zł, w tym: 
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65.700,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody 
bieżące w łącznej kwocie 27.824.075,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia, 
 
2) w § 2  wydatki budżetu  zwiększa się o kwotę 87.350,00  zł oraz zmniejsza się o kwotę 
21.650,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 27.018.744,80 zł, w 
tym: 
a) wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 87.350,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.650,00 
zł tj. do kwoty 25.647.200,08  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
 
3) w §5 pkt 1 Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 zł. Rezerwa 
ogólna po zmianach wynosi 20.000,00 zł. 

§ 2 
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

Wójt Gminy Leszno 
                 /-/ Andrzej Cieślak 

 
   


