
Uchwała Nr  VI – 48 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia  28 kwietnia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art.  61 ust.2  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 i  Nr 214 poz.  1806)   art.109,  art.124   ustawy z dnia  26 listopada  1998r.  o finansach 
publicznych – (tekst jednolity – Dz. U  z 2003r. Nr 15 poz.148) 

 Rada Miejska w Baborowie      u c h w a l a    co następuje :

§ 1

Do budżetu Gminy Baborów na 2003 rok wprowadza się zmiany wykazane w załączniku Nr 1 do 
niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§  3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści uchwały na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej  podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr VI-48/03 Rady

Miejskiej w Baborowie
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6
Zmienia się plan dochodów o kwotę 31.284

853 Opieka Społeczna 31.284
201 - dotacje celowe na zadania zlecone 19.524
270 - środki na dofin. własnych zadań  pozyskane z innych źr. 11.760

Zmienia się plan wydatków o kwotę 31.284

853 Opieka Społeczna 31.284
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.000

1. wydatki bieżące 4.000

85314 Zasiłki i pomoc w naturze 15.524
1. wydatki bieżące 15.524

85395 Pozostała działalność 11.760
1. wydatki bieżące 11.760

Uzasadnienie :
Zmiany do budżetu wprowadza się na podstawie :

1. podpisanej umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu o 
udzieleniu Gminie Baborów bezzwrotnej pomocy finansowej na dożywianie dzieci byłych 
pracowników zlikwidowanych ppgr. na kwotę 11.760 zł (85395)

2. otrzymanych zawiadomień o przyznaniu dotacji celowych na finansowanie składek na 
ubezpieczenia zdrowotne – 4.000 zł (85313)  oraz  zasiłków i pomocy w naturze –15.524 zł 

      ( 85314).
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