UCHWAŁA nr XXXIII/194/06
RADY GMINY Baruchowo
z dnia 16.01.2006
w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2006 roku.
Na podstawie art. i 8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) i
art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(tj. z 2005 roku Dz.U. Nr 249, póz. 2104)
Rada Gminy ustala
co następuje:
§1W uchwale Rady Gminy NR XXXII/194/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

l. Dochody budżetowe nie zmieniają się i wynoszą
2. Wydatki budżetowe nie zmienią się i wynoszą

8.130.068
9.383.142
wg zalącznika nr 2

w tym wydatki majątkowe ulegają zmianie
z kwoty 3.908.096 na kwotę

3. Deficyt budżetowy
zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie
pożyczką z WFOŚiG W w kwocie

3.957.696

1.253.074
1.118.074
135.000

4. Zmienia się załącznik nr 2, nr 4, nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. l w ten
sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, nr 4,
nr 5, do niniejszej uchwały.

§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy nr XXXIII/194/06
z dnia 16.01.2006

Zmiany w wydatkach budżetowych
Dział 754~Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.
Paragraf 6050- Inwestycje- Plan wydatków to kwota 20.000zł. Środki
przeznaczone na planowaną budową remizy strażackiej w miejscowości Grodno.
Paragraf 6060- Zakupy inwestycyjne . Zwiększono plan wydatków o kwotę
29.600 zł.
Są to środki przeznaczone na zakup samochodów strażackich dla OSP Kurowo i
OSP Grodno.
Dział 758- Rozliczenia różne
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe
Paragraf 4810- Rezerwy
Zmniejszono plan rezerwy o kwotę 49.600 zł. Plan po zmianach 5.500 zł.
Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdział 80103- Przedszkola
Paragraf 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszono plan wydatków o
kwotę 1.400,00 . Plan po zmianach 2.850 zł.
Rozdział 80110- Gimnazjum
Paragraf 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszono plan wydatków o
kwotę 3.700zł. Plan po zmianach 33.400 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek

