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 Zarządzenie Nr 154 /2012  
Wójta GMINY LESZNO 
z dnia 14 grudnia 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, 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 rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 8.333,00 zł, 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: kwotę w wysokości 4.600,00 zł do dz. 926 
Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  oraz kwotę w wysokości 
3.733,00 zł do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała 
działalność  oraz wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 15.372,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 
9.711,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 29.609.815,06 zł, w 
tym: 
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.372,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.711,00 zł, 
tj. po zmianach ustala się dochody bieżące w łącznej kwocie 27.982.572,46 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 
2) w § 2  wydatki budżetu  zwiększa się o kwotę 54.404,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 
48.743,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26.929.407,91 zł, w 
tym: 
a) wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 54.404,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 48.743,00 
zł tj. do kwoty 25.847.863,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
 
3) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, 
 
4) w § 5 pkt. 1  dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8.333,00 zł. Rezerwa 
ogólna zostaje w całości rozdysponowana. 
 

§ 2 
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


