
Zarządzenie  Nr OW – 121/04
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 18 listopada  2004r.

w sprawie  wprowadzenia  zmian do  budżetu gminy Baborów na 2004r.  

                   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) 
 art. 109,  art 124,  art. 128 ust.1 pkt. 1   ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych  ( tekst jednolity – Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 
96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz.185; z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 
poz.1264, Nr 123 poz.1291 ) 

zarządzam  co następuje :

§  1

 Do budżetu gminy Baborów na 2004 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 podpisania.



Załącznik Nr 1 do
 Zarządzenia Nr OW- 121/04
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 18 listopada 2004r. 

Wprowadzane zmiany do budżetu Gminy Baborów na 2004r.
w złotych

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 : 46.469 1.155

700 Gospodarka mieszkaniowa 875 875
2010 - dotacje celowe na zadania zlecone 875
0840 - wpływy ze sprzedaży składników majątkow 875

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 280
2010 - dotacje celowe na zadania zlecone 280

852 Pomoc Społeczna 45.594
2010 - dotacje celowe na zadania zlecone 45.594

2. Zmiana planu  wydatków :
Dział Rozdział Treść Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia

Zmienia się plan wydatków o kwotę 56.390 11.076
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 280

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 280
1. wydatki bieżące 280

852 Pomoc Społeczna 56.390 10.796
85212 Świadczenia rodzinne 56.390

1. wydatki bieżące 56.390

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 10.796
1. wydatki bieżące 10.796

Uzasadnienie:
W oparciu o otrzymane zawiadomienia o zmianie w planie dotacji celowych na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej do budżetu Gminy Baborów 
wprowadza się następujące zmiany :
1. w dziale Gospodarka Mieszkaniowa wprowadza się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 
875 zł z tytułu utraconych dochodów za sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów – 
700-70005-2010 z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów własnych o wymienioną 
kwotę  z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 700-70005-0840.



2. w dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy zmniejsza się plan dotacji i plan wydatków o 
kwotę 280 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę diet dla członków komisji w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego – 751-75113.
3. W dziale Pomoc Społeczna zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.796 zł 
z zakresu wypłat zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych z terenu gminy – 852-85214 
oraz zwiększa się plan dotacji i plan wydatków  o kwotę 56.390 zł w zakresie świadczeń 
rodzinnych – 852-85212.
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