UCHWAŁA nr XXXIX/224/06
RADY GMINY Baruchowo
z dnia 28 września2006 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i
art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), uchwala się, co następuje:

§1.1.W uchwale Rady Gminy NR XXXII/192/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zmienionej uchwałami oraz zarządzeniami Wójta:
– Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/194/06 z dnia 16.01.2006 r.,
– Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/06 z dnia 16.01.2006 r.,
– Zarządzeniem Nr 4/2006 z dnia 31.03.2006 r.,
– Zarządzeniem nr 5/2006 z dnia 12 maja 2006 r.,
– Uchwałą Rady Gminy XXXV/209/06 z dnia 28.06.2006r.
– Zarządzeniem Nr 10/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
– Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/216/06 z dnia 13 lipca 2006
– Zarządzeniem Nr 14/2006 z dnia 16 sierpnia 2006.
– Uchwałą Nr XXXVIII/218/06 z dnia 30 sierpnia 2006
wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetowe nie ulegają zmianie i wynoszą

7.209.706 zł

2) Wydatki budżetowe nie ulegają zmianie i wynoszą

7.855.425 zł
wg załącznika nr 2

w tym wydatki majątkowe nie ulegają zmianie
i wynoszą

2.069.114 zł

3) Deficyt budżetowy
zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie

645.719zł
226.982zł

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie
-wolnymi środkami

120.000 zł
298.737 zł

2. Zmienia się załącznik nr 2, 4, 5, do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób , że
nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 4, 5, do niniejszej
uchwały.
§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy nr XXXIX/224/06
z dnia 28 września 2006 roku

Zmiany w wydatkach budżetowych
Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne
Paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie. W wyniku rozliczenia
zakończonej inwestycji pn. “Budowa drogi gminnej w miejscowości Grodno
zmniejszono plan wydatków ( udział własny) o kwotę 4.000 zł. Plan po zmianach
221.108 zł
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne
Paragraf 4210- Materiały. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.700 zł z
przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów. Plan po zmianach 46.100 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa
Paragraf 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszono plan wydatków o
kwotę 4.723 zł. Plan po zmianach 53.111 zł.
Rozdział 80110- Gimnazjum .
Paragraf 4440- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększono plan wydatków
o kwotę 2.000 zł w związku z zatrudnieniem nauczycieli 1 i ½ etatu. Plan po
zmianach 34.124 zł.
Rozdział 80113- Dowożenie uczniów.
Paragraf 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększono plan
wydatków o kwotę 23 zł. Plan po zmianach 1.529 zł.
Rozdział 80195- Pozostała działalność.
Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł
tytułem wydatków związanych z aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i dokonania
przyłącza elektrycznego.
Dział 852- Pomoc Społeczna
Rozdział 85219- Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
Paragraf 4010- Osobowy Fundusz Płac. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000
zł. Plan po zmianach 66.060 zł.
Paragraf 4110- Składki ZUS- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Plan po
zmianach 11.784 zł
Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe
Paragraf – 3110- Zasiłki celowe . Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł. Plan
po zmianach 20.000 zł.
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