
 
 
 

Zarządzenie  Nr OW – 187/05 
Burmistrza Gminy Baborów 

z dnia  20 pa ździernika  2005r . 
 
w sprawie  wprowadzenia  zmian do bud żetu gminy Baborów na 2005r.   
 
                   Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   
( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, i Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. 
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203)  
art. 109, art.116 ust. 5,  art 124, art.128 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych ( tekst jednolity – Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 
poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz.185; z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 
poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz.2703; z 2005r. Nr 14 
poz.114)  
 
zarządza si ę  co nast ępuje : 
 

§  1 
 
Do budżetu gminy Baborów na 2005 rok  wprowadza się zmiany wykazane w załączniku 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 

 
§ 2 

 
Zarządzenie  podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści na 
tablicy ogłoszeń. 
 

§  3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 do 

 Zarządzenia Nr OW- 187/05 
Burmistrza Gminy Baborów 

z dnia 20  pa ździernika   2005r.  
 

Wprowadzane zmiany do bud żetu Gminy Baborów na 2005r. 
 
1. Zmiana  planu dochodów  : 

Wprowadzane zmiany  Dział źródła pochodzenia  
dochodów  
symbol § 

Treść 
Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 
  Zmienia si ę  plan dochodów o kwot ę : 37.531 18.586 

750  Administracja Publiczna 507   
 2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 507  
     

751  Urzędy Naczelnych Organów Władzy 9.635   
 2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 9.635  
     

852  Pomoc Społeczna 27.389  18.586 
 2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 27.389 18.586 
 
2. Zmiana  planu wydatków  : 

Wprowadzane zmiany  Dział Symbol rozdziału Treść 
Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 
  Zmienia si ę  plan wydatków o kwot ę : 63.431 44.486 

750  Administracja Publiczna 507   
 75011 Urzędy Wojewódzkie 507   
  1. wydatki bieżące,  w tym : 507  
     - wynagrodzenia i pochodne 507  
     
     

751  Urzędy Naczelnych Organów Władzy 9.635   
 75107 Wybory Prezydenta RP 9.635   
  1. wydatki bieżące,  w tym: 9.635  
     - wynagrodzenia i pochodne 360  
     
     

754  Bezp.Publiczne i Ochrona p. po ż 400  
 75414 Obrona Cywilna 400  
  1. wydatki bieżące 400  
     
     

756  Dochody od osób praw.od osób fiz. 8.000   
 75647 Pobór podatków, opłat i niepod. nale żn. 8.000  
  1. wydatki bieżące,  w tym : 8.000  
     - wynagrodzenia (prowizje za inkaso) 8.000  
     
     

758  Różne rozliczenia  25.900 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe  25.900 
  1. wydatki bieżące,  w tym   15.900 



 
1 2 3 4 5 
     - rezerwy ogólne  7.900 
     - rezerwy celowe na wynagrodzenia  8.000 
     
  2. wydatki majątkowe – rezerwy celowe  10.000 
     - wydatki inwestycyjne  10.000 
     
     

852  Pomoc Społeczna  27.389  18.586 
 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 27.389   
  1. wydatki bieżące,  w tym : 27.389  
     - wynagrodzenia i pochodne 8.450  
     
 85213 Składki na ubezpieczenie  zdrowotne  7.000 
  1. wydatki bieżące – zadania zlecone  7.000 
     
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  11.586 
  1. wydatki bieżące  11.586 
     
     

900  Gospod.Komun. i Ochrona Środow. 10.000   
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000   
  2. wydatki majątkowe,  w tym : 10.000  
     - wydatki inwestycyjne 10.000  
     
     

921  Kultura i Ochrona Dziedz. Narodow. 1.000   
 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1.000   
  1. wydatki bieżące 1.000  
     
     

926  Kultura Fizyczna i Sport 6.500   
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycz i sportu 6 .500  
  1. wydatki bieżące 6.500  
     

 
Uzasadnienie:  

1. Na podstawie otrzymanych zawiadomień o zmianach dotacji celowych na realizację zadań 
zleconych,   do budżetu  

1) Wprowadza się kwotę  507 zł  na finansowanie wydatków związanych  ze zmianą 
ustawy o zmianie imion i nazwisk o raz o zmianie niektórych ustaw realizowanych 
do dnia 3 maja 2005r. przez  starostę (750-75011)  

2) Wprowadza się kwotę 9.635 zł z przeznaczeniem  na finansowanie kosztów obsługi 
komisji wyborczych w  ponownych  wyborach Prezydenta RP (751-75107)  

3) Wprowadza się kwotę 27.389 zł na  finansowanie świadczeń rodzinnych oraz 
składek na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe (852-85212) 

4) Zmniejsza się  plan dotacji i plan wydatków o kwotę 7.000 zł na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej (852-85213)  

5) Zmniejsza się plan dotacji i plan wydatków o kwotę 11.586 zł na zasiłki oraz 
zmniejszenie planu dotacji i planu wydatków na zasiłki i pomoc w naturze (852-
85214)  

 
 

2. Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące przeznacza się  : 



 
1) 400 zł na finansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej (754-75414) w ramach 

dofinansowania z budżetu gminy, 
2) 6.500 zł na uzupełnienie planu wydatków na zwiększone koszty  utrzymania szatni 

sportowej w Baborowie  (926-92605), 
3) 1.000 zł na finansowanie spotkania integracyjno-kulturalnego mieszkańców gminy 

Baborów z mieszkańcami gmin ościennych,  organizowanego w ramach organizacji 
imprez kulturalnych. (921-92109 

 
3. Z rezerwy celowej ( na wynagrodzenia) na wydatki bieżące  przeznacza się 8.000 zł na 

uzupełnienie planu wydatków na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych 
(756-75647). 

 
4. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót mieszczących się w granicach 

określonych w umowie na dofinansowanie projektu ze środków ZPORR (koszty 
niekwalifikowane) i podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P2 przy ul. Głubczyckiej 
w Baborowie”, z rezerwy celowej na wydatki majątkowe przeznacza się 10.000 zł na 
uzupełnienie planu wydatków inwestycyjnych tego zadania (900-90001).  

 


