Zarządzenie Nr 32 /2004
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2004 roku.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 128 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 roku
Dz.U. Nr 13, poz. 148) oraz § 9 Uchwały NR XIV /90/20004 Rady Gminy
Baruchowo z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2004.
Wójt Gminy
zarządza, co następuje;
1. W uchwale Rady Gminy NR XIV/90/04 z dnia 30.01.2004 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok zmienionej uchwałami
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/92/2004 z dnia 30.03.2004
- Uchwałą Rady Gminy XVI/96/2004 z dnia 27.04.2004.
- Zarządzeniem nr 4/2004 z dnia 4 maja 2004
- Zarządzeniem nr 5/2004 z dnia 14 maja 2004
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/101/2004 z dnia 27.05.2004
- Zarządzenie nr 10/2004 z dnia 31 maja 2004
- Zarządzenie nr 13/2004 z dnia 07 czerwca 2004.
- Uchwała nr XVIII/104/04 z dnia 15 czerwca 2004.
- Zarządzenie nr 14/2004 z dnia 16 czerwca 2004.
- Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 24 czerwca 2004.
- Uchwała Nr XIX /111/2004 z dnia 10 sierpnia 2004
- Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 20 sierpnia 2004.
- Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 01 września 2004.
- Zarządzenie Nr 25/2004 z dnia 09 września 2004
- Uchwała Nr XX/118/04 z dnia 30 września 2004
- Zarządzenie Nr 30/2004 z dnia 18 pażdziernika 2004
- Uchwała nr XXI/131/2004 z dnia 29 pażdziernika 2004
Wprowadza się następujące zmiany;
§ 1.
Dochody i wydatki budżetowe ulegają zmianie i wynoszą;
1.Dochody budżetowe
z kwoty 7.054.308 zł na kwotę
7.034.910 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta
2. Wydatki budżetowe
z kwoty 7.188.405 zł na kwotę
7.169.007 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wójta

Deficyt budżetowy

134.097 zł

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie.

Wójt
inż. Stanisław Sadowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Baruchowo
nr 32/2004 z dnia 15.11.2004.
Na podstawie decyzji nr WFB.I. 3011/56/2004 z dnia 02.11.2004 Wojewoda
Kujawsko - Pomorski zmniejszył dotacje celowe na 2004 rok w dziale 852Pomoc społeczna rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 18.020 zł na realizację
świadczeń rodzinnych. Na podstawie decyzji nr WFB.I-3011/55/2004
Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył dotacje celowe na 2004 rok w
dziale 852- Pomoc społeczna rozdziale 85214 paragraf 2010 o kwotę 1.378 zł
–zasiłki i pomoc w naturze. O kwotę 13.626 zł zmniejsza się wydatki w
rozdziale 85212- świadczenia rodzinne paragraf 4110- pochodne- ZUS.
Kwota ta zwiększa wydatki w paragrafie 3110- zasiłki i pomoc w naturze.
W planie wydatków rozdziale 801- Oświata rozdział 80104- przedszkola
paragraf 3020- wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń zwiększa
się o kwotę 800 zł. Środki te są niezbędne w celu zabezpieczenia wypłat
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli Środki te zmniejszają
paragraf 4110- Pochodne od wynagrodzeń –ZUS. W rozdziale 80101
zmniejszeniu ulegają wydatki w paragrafie 3020- o kwotę 2000 zł., oraz w
paragrafie 4110- pochodne od wynagrodzeń ZUS o kwotę 700 zł. Kwota
2.700 zł zwiększa wydatki w paragrafie 4430- różne opłaty i składki. Środki
te zabezpieczają opłatę składek na ubezpieczenie budynków i mienia. W
rozdziale 80110- Gimnazjum zmniejszeniu ulegają wydatki w paragrafie
3020 o kwotę 2.900 zł oraz w paragrafie 4110- składki ZUS o kwotę 1.100 zł.
O kwotę 4.000 zł ulegają zwiększeniu wydatki w paragrafie 4430- różne
opłaty i składki. Kwota zabezpiecza opłatę składek PZU. W dziale 750administracja rozdziale 75023- Urząd Gminy w paragrafie 4110Pochodne od wynagrodzeń ZUS zmniejsza się o kwotę 5.900 zł. Kwota 900
zł zwiększa wydatki w paragrafie 4120- Fundusz Pracy. Kwota 5000 zł
zwiększa wydatki w paragrafie 4300- pozostałe usługi. Środki finansowe
zabezpieczają wydatki związane z opłatą za usługi telefoniczne, umowa
zlecenie radcy prawnego.

