
Zarządzenie Nr OW  - 168/10
Burmistrza  Gminy Baborów

z dnia 4 stycznia 2010  r. 

w sprawie  ostatecznych kwot dochodów i wydatków ujętych w uchwale 
budżetowej na 2010 r. oraz przekazania upoważnienia  do przeniesień 
planowanych wydatków bieżących 

               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 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 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007r.  Nr 48 
poz.327, Nr 138 poz. 94, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 
poz.420)
art. 249 ust.1 pkt.1,  ust.2 , art.  258 ust.1 pkt.2, ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych – (Dz.U.Nr 157 poz. 1240)
 § 13 pkt. 5  Uchwały Nr  XXXII-230/09  Rady Miejskiej w Baborowie z dnia  21 grudnia 2009 roku w 
sprawie budżetu Gminy Baborów  na  2010 rok

zarządza się co następuje :

§  1.

Na podstawie Uchwały Nr XXXII-230/09 Rady Miejskiej w Baborowie z 21 grudnia 2009 
r. w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2010 r. ustala się ostateczne kwoty dochodów 
i wydatków ujętych w uchwale budżetowej w sposób następujący :
1) w zakresie dochodów budżetowych dla Urzędu Miejskiego w   Baborowie  – 

budżet Gminy  - załącznik Nr 1,
2) w zakresie dochodów budżetowych dla Urzędu Miejskiego w   Baborowie – 

jednostka budżetowa – załącznik Nr 2 
3) w zakresie wydatków budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Baborowie  – 

załącznik Nr 3,
4) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dla Gminnego Zespołu Kultury, 

Oświaty i Sportu  w Baborowie  – załącznik Nr 4,
5) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dla Zespołu Szkół w Baborowie  – 
6)  załącznik Nr 5,
7) w zakresie  dochodów i wydatków budżetowych dla Gminnego Przedszkola 

Publicznego w Baborowie – załącznik Nr 6,
8) w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Baborowie – załącznik Nr 7.  

§  2.

Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych  zobowiązani są do dostosowania 
planów finansowych jednostek do uchwały budżetowej.



§  3.

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

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 poprzez przekazanie 
jednego  egzemplarza zarządzenia  w terminie 14  dni od daty jego wydania nie 
później  jednak niż  ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano zmiany 

§  4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2010 roku.
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