
Zarządzenie Nr OW – 70/08
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia  11 marca    2008 r.  

w sprawie  wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  i planie 
finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej  na 2008 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.448,   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, Nr 181 
poz.1337 ; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173 poz. 1218)    ).  
art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach publicznych – –  (Dz. U  Nr 249,  poz.2104, 
Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 
1381,  Nr 249 poz.1832;  z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz. 560 ) 
oraz § 4  ust.5,  § 6 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r.  w sprawie 
planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania 
pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U.  Nr 135 poz. 955)

Z a r z ą d z a  się  co następuje :

§ 1.

Na podstawie wprowadzonych  zmian do budżetu gminy Baborów  na 2008 r. 
Uchwałą Nr  XV-101/08  Rady Miejskie w Baborowie z  11 marca   2008 r.  w 
sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008r. oraz 
upoważnienia  wynikającego z § 9 Uchwały Nr XIV-92/08  Rady Miejskiej w 
Baborowie z dnia 25 stycznia  2008r.  w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2008 
rok  wprowadza  się zmiany :

1 w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia 

2. w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Kierownikom Gminnych Jednostek 
Organizacyjnych, w których dokonano zmianę układu wykonawczego.

    
§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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