
Zarządzenie  Nr OW –257/06
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 9 listopada 2006r.

w sprawie  wprowadzenia  zmian do budżetu gminy Baborów na 2006r.  

                   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; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz.128) 
art.173 ust.5 , art.188 ust.1 pkt. 1,2    ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych - ( 
Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

zarządza się  co następuje :

§  1

Do budżetu gminy Baborów na 2006 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- 257/06
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 9  listopada 2006r. 

Wprowadzane zmiany do budżetu Gminy Baborów na 2006r.

1. Zmiana  planu dochodów  :
Dział źródła pochodzenia

dochodów 
symbol §

Treść Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
Zmienia się  plan dochodów o kwotę : 339.841

010 Rolnictwo i łowiectwo 257.910
2010 -dotacja celowa na bieżące zadania zlecone 257.910

852 Pomoc społeczna 2.392
2010 - dotacje celowe na zadania zlecone 2.392

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 79.539
2030 - dotacje celowe na zadania własne 79.539

2. Zmiana  planu wydatków  :
Dział Symbol rozdziału Treść Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5

Zmienia się  plan wydatków o kwotę : 339.841

010 Rolnictwo i łowiectwo 257.910
01095 Pozostała działalność 257.910

1. wydatki bieżące 257.910

852 Pomoc społeczna 2.392
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.392

1. wydatki bieżące 2.392

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 79.539
85415 Pomoc materialna dla  uczniów 79.539

1. wydatki bieżące 79.539

Uzasadnienie:
Na podstawie  otrzymanych  zawiadomień  o zmianach kwot  dotacji celowych   do 
budżetu wprowadza następujące zmiany :

1. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 
rolników którzy złożyli wnioski do 30.09.2006 r. przeznacza się  otrzymaną dotację 
celową w kwocie 257.910 zł  (010-01095)



2. na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały 
dotknięte klęską suszy przeznacza się otrzymane środki  w wysokości 2.392 zł 
(852-85278)  

3. zwiększa się plan dochodów  w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów  w 
związku z otrzymaniem dotacji celowej  w wysokości  79.539  z przeznaczeniem na 
wypłaty przyznanych uczniom świadczeń (854-85415)
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