
Zarządzenie Nr OW -  8/07
Burmistrza  Gminy Baborów

z dnia  31 stycznia 2007 r. 

w sprawie  układu wykonawczego  budżetu Gminy Baborów na 2007 rok.

                  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym – ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806 i 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, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 
17 poz.128, Nr 181 poz.1337),    
art. 186  ust.1 pkt.1,2,  ust.3   ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach publicznych – 
(Dz.U.Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420;  z 2006 r. Dz.U.Nr 45 poz.319,  Nr 104 poz.708, Nr 
187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, 1218)   a także  na podstawie  §  9  pkt.5  Uchwały Nr  IV – 
16/07  Rady Miejskiej w Baborowie z dnia  25 stycznia  2007 roku w sprawie budżetu gminy 
Baborów  na  2007 rok

zarządza się co następuje :

§  1.

1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Baborów na 2007 rok  w sposób 
następujący :
1) w zakresie dochodów budżetowych dla Urzędu Miejskiego w   Baborowie  – 

załącznik Nr 1,
2) w zakresie wydatków budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Baborowie  – 

załącznik Nr 2,
3) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dla Zespołu Szkół w Baborowie  – 

załącznik Nr 3,
4) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dla GZOKiS w Baborowie – 

załącznik Nr 4,
5) w zakresie  dochodów i wydatków budżetowych dla Publicznego Przedszkola Nr 

1 w Baborowie – załącznik Nr 5,
6) w zakresie  dochodów i wydatków budżetowych dla Publicznego przedszkola Nr 2 

w Baborowie – załącznik Nr 6,
7) w zakresie  wydatków budżetowych dla Publicznego przedszkola w  Rakowie – 

załącznik Nr 7,
8)  w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dla Publicznego przedszkola w 

Suchej Psinie – załącznik Nr 8,
9) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dla Publicznego Przedszkola w 

Sułkowie – załącznik Nr 9,
10) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Baborowie – załącznik Nr 10.  



§  2.

Opracowany układ wykonawczy w zakresie podziału na poszczególne  Gminne 
Jednostki Organizacyjne podlega przekazaniu Kierownikom tych Jednostek.

§  3.

1. Upoważnia się Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do dokonywania 
zmian w  planie wydatków  polegających na przeniesieniu planu wydatków między 
rozdziałami i paragrafami  w obrębie tego samego  działu, z wyłączeniem zmian w 
planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia 
osobowe pracowników.  

2. Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych wprowadzają zmiany w planie 
wydatków w formie Zarządzenia Wewnętrznego.

3.  O wprowadzonych zmianach w planie wydatków, Kierownicy Gminnych Jednostek 
Organizacyjnych zawiadamiają Burmistrza  Gminy Baborów w terminie 7 dni od daty 
wydania Zarządzenia poprzez przekazanie 1 egzemplarza tego zarządzenia.

§  4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007  roku.
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