
ZARZI\DZENIE Nr 40/2014 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 sierpnia 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwaty budietowej na 2014 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'tdzie gminnym ( t.j. Dz.U. 

z2013 r., poz. 594 z pain. zm.) oraz art. 257, ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku ofinansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z pain. zm .) oraz w zwiqzku z § 10 Uchwaty Budietowej Gminy 

Baboszewo na rok 2013 Nr XX!V/203/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku zarzqdzam, co 

nast~puje : 

§l 

1. Wprowadza si~ zmiany w planie dochodow budzetu gminy: 

- zwiE;ksza s1!;: dochody budzetu gminy 0 kwot~ - 37144,00 If, 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

2. Plan dochodow budietu gminy ogolem wynosi 25967579,00 zl, w tym: 

1) dochody biezqce w kwocie - 25 048 311,00 zl, 

2) dochody maj'l.tkowe w kwocie - 919268,00 zl, 

3. Wprowadza si~ zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy: 

- zwi~ksza si~ wydatki budietu gminy 0 kwot~ - 45 386,00 zl, 

- zmniejsza siE; wydatki budzetowe gminy 0 kwot~ - 8 242,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego 

zarzqdzenia. 

4. Plan wydatkow budietu gminy ogolem wynosi 29713789,00 zl. w tym: 

1) wydatki biei'l.ce w kwocie - 24802057,00,00 zl, 

2) wydatki maj'l.tkowe w kwocie - 4911 732,00 zl, 

§2 

1. Dochody zwiqzane z real izaci'l. zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadari zleconych odr~bnymi 

ustawami, zgodnie z Zal'l.cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaty. 

2. Wydatki zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych odrE;bnymi 

ustawami, zgodnie z Zalqcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaty 

§3 

Zarz'l.dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania, obowi'l.zuje w roku budzetowym 2014 i podlega ogloszeniu . 
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Zmiany w dochodach budietowych gminy na 2014 rok 

Dzial Rozdzial § Nazwa Plan przed zmian~ Zmniejszenie 

, 2 3 • 5 • 
biet~ce 

'" O~wlala I wychowanle 498602,00 0,00 

w tvm z tylulu Oolite]11 ~rodk6w na Iinansowanie wydatk6w na 
rea1izacj~ zadar'l flnansowanych llllWalem irodk6w. 0 k\6(ych 306,00 0,00 

80101 SZk~ podslawowe 706,00 0,00 

w lym 1 tytlllU dotaeji I "'odk6w na finansowanie wydatk6w Ilil 
reallzacJ~ zadaf'l flnansowanych z uc!zlalem trodkOw, 0 kt6rych 306,00 0,00 

Oo\acje celowe OIrzymar.e z bud~etu paflstwa iii! realizacjq 

"" zadar'l blet\CYCh z zakresu adminis1facj! rla;dowej oral innych 
10081'0 ~ gmlflle (l~~-~n) lIstawami 

0,00 0,00 

." Pomoc; spoleczna 2701229,00 0,00 

w Iym z tYluh .• dotacjl i 'rodkOw na finansowanie wydatkOw na 
reali~ ~ai\ lil'\a~~ z udzlalem ilodkOw, 0 ktOrych 0,00 0,00 

Sktadkl na ubezpieczeole zdrowotne opIacane za osoby 

85213 pobieraJace nlek!6re iwtadclenia z pomocy spolecznej, 7200,00 0,00 
nle~t6re ~wiadCl:enla rodzinne oraz za 0500)1 tlCZestnk:Zl\ce w 

w tym Z 1yIu/u dolacji i irodkOw nil finansowanie wydalkOw na 
rea~ zadar'l finansowanydl z udzialem irodkOw, 0 kt6lych 0,00 0,00 

OOtacJe cetowe otrzymane z budtetu pa!lstwa na reallzatifl 
2010 zada!llliezl\cyctl z zakresu administracJI fZl\dowej oraz Irmych 

zadar'l zleconych gmlnie (zwil\zkom gmin)-ustawaml 
1 700,00 0,00 

." Edukacyjna opieka wychowawcza 42653,00 0,00 

w tym z 1yIu/u dotacji I irodkOw na finansowanle wydalkOw na 
reallzacJ4! Zla~~!I fil'llln~~~ z udziatem ~rodk6w, 0 kt6lych 0,00 0,00 

85415 Pomoc materialna dill uczni6w 42853,00 0,00 

w tym z 1yIu/u dotacji I irodkOw nil rinansowanie wydalkOw nil 

reallzacj~ zadas\ finaI1sowanych z udzla!em ~kOw, 0 ktOrych 0,00 0,00 

Zwi~kszenie 

7 

8064,00 

0,00 

8064,00 

0,00 

8 ()6.4.00 

780,00 

0,00 

780,00 

0,00 

780,00 

28300,00 

0,00 

28300,00 

0,00 

Zal"clnik Nr 1 

do Zau"dzenia Nr 40/2014 

W6jta Gm!ny Baboszewo 

1 dn;a 29 slerpnla 2014 roku 

Plan po zmianach 
(5+6+7) 

, 
506 666,00 

306,00 

8770,00 

306,00 

8064,00 

2702009,00 

0,00 

7980,00 

0,00 

2480,00 

70 953,00 

0,00 

70953,00 

0,00 



( ( 

Ootacje ce\owe otnymane z budtetu paiiStwa na realizq 

,0<O ~8dar'l bletltCVCh gmtn z zakresu edukacyjnej oplekl 
W)'(:howaWCl:ej flnansowanydl w caloicl Pfzez bud!e! parlstwil 

0,00 0,00 28300,00 28300,00 

wramach ram6w rz d 

blezl\ce ra::r:em: 25011167.00 0,00 37144,00 2504831 1,00 

w tym z tytllhJ dotacji i ~odkOw na finansowanie wydatkOw na 
reallz8cjt;! zeda'" linansowanych z udzlalem srodkOw, 0 ktOrych 759496,00 0,00 0,00 759 496,00 

maj,\tkowe 

maJi\tkowe razem: 919268,00 0,00 0,00 919268,00 
w tym z tytulu do!ocji i irodkOw na flJlilflSOWanie wydatk6w !'IiI 
realiulck uda'" finansowanyeh z udzialem SrodkOw, 0 k\Olych 553368,00 0 ,00 0,00 553368,00 

Og6iem: 25 930 435,00 0,00 37144,00 25 967 579,00 

w!ym z tylulu dOlseJI i i rodk6w na linlnlowanle wydalk6w 
III r&allzae), udar'l linanaowanych z udzlalem trodk6w, 0 1312864,00 0,00 0,00 , 312 864,00 

kl6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 21 3 

(' 1<.012 do wykorzystailla lakullatywnCl9O) 

CG :J 
mgrint. lMes/aw Pnedpe/ski 
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Zal~cmi~ Nr 3 
do ZarZiidzeola Nr 40/2014 

Wojta Gminy Baboszewo 

z dnla 29 sierpnia 2014 rokll 

Dochody zw i~zane z rea l i zacj~ zadan z zakresu administracj i rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami 

Dzial Rozdzial Paragraf Po zmianie 

010 Rolnictwo i lowiectwo 478 464,54 

01095 Pozoslala dzialalnosc 478 464 ,54 

2010 
Dotacje calowe olrzymane z budzelu par'lstwa na realizacj~ zadar'l biez<\cych z zakresu adrninistracji fZ<\dowej oraz 478464,54 
innych zadan zleconych gminie (zwictzkom gmin) ustawami 

750 Administracja publiczna 44454,00 

75011 UrzQdy wojew6dzkie 44454,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budtetu par'istwa na rea'izacj~ zadar\ biet<\cych z zakresu administracji fZ'l.dowej oraz 

44454,00 
innych zadafl zleconych gminie (zwiqzkom gmin) u$tawami 

751 Urz@cty naczelnych organ6w wladzy panstwoweJ. kontroli i oc hrony prawa oraz sC\downictwa 161 72,00 

75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli I ochrony prawa 1 369,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezC\cych z zakresu administracji rzC\dowej oraz 1 369,00 
innych zadan zleconych gminie (zwiClzkom gmin) ustawami 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14803,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezC\cych z zakresu administracji rzC\dowej oraz 14 803,00 
innych zadan zleconych gminie (zwiC\zkom gmin) ustawami 

801 Oswiata i wychowa nie 8 064,00 

80101 Szkoly podstawowe 8064,00 

2010 
Dotacje celowe olrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezC\cych z zakresu administracji rzetdowej oraz 8064,00 
innych zadan zleconych gminie (zwiC\zkom gmin) uslawami 

852 Pomoc spoieczna 2 442435,00 

85212 
8wiadczenia rodzinne, $wiadczenia z funduszu allmentacyjnee90 oraz skiadki na ubezpleczenia emerylalne i rell iowe z 2384 000,00 
ubezpleczenia spolecznego 

2010 
Dolacje celowe otrzymane z budzelu panstwa na realizacj~ zadan biezC\cych z zakresu administracji rz<\dowej oraz 2384000,00 
innych zadan zleconych gminie (zwi<\zkom gmin) uslawami 
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Zal"cllllk Nr 4 

do Zil~ildlenia Nr 40/2014 

W6Jta Gminy Babouewo 

z doli! 29 Sierpnia 2014 rok\! 

Wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rZqdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami 

Dzia/ Rozdzlal Paragraf Po zmlanie 

010 Rolnlctwo Ilowlectwo 478464,54 

01095 Pozoslaia dzialalnosc 478464,54 

4210 Zakup materia/6w i wyposaienia 6551,26 

4300 Zakup us!ug pozostalych 2830,40 

4430 R6,tne oplaty i skladki 469082,88 

750 AdministratJa pubJiczna 44454,00 

75011 Urz~dy wojew6dzkie • 44454,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 37 197,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6352,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 905,00 

751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontrolll oehtany prawa oraz si\downictwa 16172,00 

75101 UrzEildy naczelnych organ6w wladzy par'lstwowej, kontrali i Dehrany prawa 1 369,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 201 ,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosooowe 1 168,00 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14803,00 

3030 R6i:ne wydatki na rzea os6b fizycznych 7 080,00 

4110 Skladki na ubezpieaenia spoleczne 538,76 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 45,14 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4691,89 

4210 Zakup material6w i wyposai:enia 2447,21 
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4300 Zakup uslug pozosta/ych 0,00 

'01 Oswiata I wychowanle 8064,00 

80101 Szkoly podstawowe 8064,00 

4240 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksi<l.zek 8064 ,00 

852 Pomoc spaloczna 2 442 435,O~ 

85212 I::>wiadczenia rodzinne, 5wiadczenia z fUndU5lU alimenlacyjneego oraz skladki na ubezpleczenia emecytalne I rentowe z 
ubezoieczenia sooleczneao 

2384000,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 400,00 

3110 Swiadczenia spoleczne 2255969,00 

4010 Wynagrodzenla osobowe pracownik6w 47000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4124 ,88 

4110 Sktadki na ubezpieczenia spaleczne 62500,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 300,00 

4210 Zakup materiatOw i wyposazenia 3750,00 

4280 Zakup us!ug zdrowotnych 0,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 5737 ,00 

4410 Podr6i.e slu!bowe krajowe 175,19 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz ~wiadczen socjalnych 1 093,93 

4580 PozOslale odselki 1 000,00 

4610 Koszly posl~powania s'ldowego I prokuratorskiego 350,00 

4700 Szkolenia pracownik6w nieb~d"cych czlonkami korpusu slu!by cywilneJ 600,00 

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowolne oplacane za osoby pobierajace niekl6re 8wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re 2480,00 
swiadczenia fodzinne oraz za osobv uczestniczqce w zajedach w centrum integrac'i s leczne', 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 2480,00 

85295 Pozostala dzialalnose 55955,00 

3110 Swiadczenia spoteczne 53000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 187,00 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 318,00 

4300 Zakup ustug pozostalych 450,00 

~iX: 2969589~1 

~rlnt, Waslaw Pnedpalski 


