Zarządzenie Nr 36 /2004
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 15 grudnia 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
- Zarządzenie nr 32/2004 z dnia 15 listopada 2004.
- Zarządzenie nr 33/2004 z dnia 22 listopada 2004
- Uchwała nr XXII /141/2004 z dnia 30 listopada 2004
Wprowadza się następujące zmiany;
§ 1.
Dochody i wydatki budżetowe ulegają zmianie i wynoszą;
1.Dochody budżetowe
z kwoty 7.052.904 zł zł na kwotę
7.061.904 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta
2. Wydatki budżetowe
z kwoty 7.164.030 zł na kwotę
7.173.030 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Wójta
Deficyt budżetowy
111.126 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 36/2004 z dnia 16.12.2004.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH
Dział 852
rozdział 85214 paragraf 2030Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 29 listopada 2004 Nr WFB .I3011/63/2004 zwiększył dotacje celowe na 2004 rok o kwotę 9.000 zł z
przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH
Dział 750
rozdział 75011 paragraf 4110
Zmniejszono wydatki w paragrafie 4110 – pochodne od wynagrodzeń ZUS o kwotę
576 zł. Kwota ta zwiększa wydatki w paragrafie 4120- materiały. Środki te
przeznaczone są na zakup materiałów służących zabezpieczeniu bieżącej obsługi
klienta- papier, tusz do drukarki.

Dział 852
rozdział 85214 paragraf 3110
Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją WFB .I-3011/63/2004 zwiększył wydatki
o kwotę 9.000 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
rozdział 85212 paragraf 3110
Zmniejszono wydatki w paragraf 3110 – zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 138 zł.
Kwota ta zwiększa wydatki w paragrafie 4110- pochodne ZUS.

rozdział 85203
Zmniejszona wydatki w paragrafie 4010- osobowy fundusz płac o kwotę 3530 zł,
paragraf 4110- pochodne od wynagrodzeń o kwotę 645 zł., paragraf 4120- fundusz
pracy o kwotę 173 zł, paragraf 4220- zakup żywności o kwotę 2760 zł, paragraf
4430- różne opłaty i składki o kwotę 240 zł , paragraf 4410- podróże służbowe o
kwotę 80 zł , paragraf 4300- usługi pozostałe o kwotę 1300 zł. Środki z
wymienionych paragrafów stanowią kwotę 8.728 zł i kwota ta zwiększa wydatki w
paragrafie 4210 -materiały.
Dział 801 – Oświata
Rozdział 80113
Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 – wynagrodzenia o kwotę 440 zł i w dziale
4210- materiały o 1000 zł, . ( zakup paliwa do autobusów szkolnych)
Zmniejszono wydatki w paragrafie 4300 – usługi o kwotę 1.440 zł.

WÓJT
inż. Stanisław Sadowski

