
ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 

WÓJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 21 maja 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 

z 20B r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 257, ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (t.j . Dz.U. z 20B r., poz. 885 z późno zm.) oraz w związku z § 10 Uchwały Budżetowej Gminy 

Baboszewo na rok 20B Nr XXIV/203/20B Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 20B roku zarządzam, co 

następuje : 

§1 

1. 	 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy: 

• zwiększa s ię dochody budżetu gminy o kwotę - 7 080,00 zł, 


zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia . 


2. 	 Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25745412,00 zł, w tym: 


l) dochody bieżące w kwocie - 24 867 294,00 zl, 


2) dochody majątkowe w kwocie· 878118,00 zł, 


3. Wprowadza s ię zmiany w planie wydatków budżetu gminy: 

• zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę -7 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia . 

4. 	 Plan wydatków budżetu gminy ogólem wynosi 29491 622 ,00 zl, w tym: 


l) wydatki bieżące w kwocie - 24 859 937,00 zł , 


2) wydatki majątkowe w kwocie· 4631 685,00 zl, 


§2 

1. 	 Dochody związane z realiza cją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały . 

2. 	 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 

§3 
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 31/2014 

Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 21 maja 2014 rOKu 

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2014 rok 

Plan po zmianach 
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększen ie 

(5+6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

bieżące 

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i 
751 9092,00 0,00 7080,00 16172,00

ochrony prawa oraz sądownictwa 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 
mowa wart. 5 us1. 1 pkt 2 i 3 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7723,00 0.00 7080,00 14803,00 

w tym z tytułu dotaCji i środków na finansowanie wydatków na 
realizaCję zadań finansowanych z udZiałem środków. o których 0,00 0.00 0,00 0.00 

mowa w art 5 ust 1 okt 2 ; 3 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaCję 

2010 zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz Innych 7723,00 0,00 7 080,00 14803,00 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

bieżące razem: 24860214,00 0,00 7080,00 24 867 294,00 
w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 760646,00 0.00 0,00 760646,00 

,rt , , nlrt?;' 

majątkowe 

majątkowe razem: 878 118,00 0,00 0,00 878 118,00I: tym z tytułu dotaCji I środków na finansowanie wydatków na 
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 552218,00 0,00 0,00 552218,00 

,rt' " ? ; , 

Ogółem: 25 738 332,00 0,00 7080,00 25745412,00 
JW tym z tytulu dotacj; ; Śmdków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1312864,00 0,00 0,00 1 312864,00 
któryCh mowa w art 5 usl1 pkt 2 i 3 

(' kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 
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Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 31/2014 

Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 21 maja 2014 roku 

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 

010 Rolnictwo i łowiectwo 478464,54 

01095 Pozostała działalność 478464,54 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaCję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
2010 	 478464,54

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

750 Administracja publiczna 44 209,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 44209,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
2010 	 44 209,00 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16172,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 369,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
2010 	 1 369,00 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14803,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
2010 	 14803,00

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

852 Pomoc społeczna 2440468,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
85212 	 2364 000,00

ubezpieczenia społecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
2010 	 2384 000,00

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
85213 	 1 700,00 

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

2010 	 1 700,00 

zadań zleconych qminie (związkom qmin) ustawami 

85295 	 Pozostała dzialalność 54 768,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
2010 	 54 768,00 

zadań zleconych gminie (zwiazkom qmin) ustawami 
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Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 31{2014 

Wójta Gminy Baboslewo 

zdnia 21 maja 2014 roku 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 

010 Rolnictwo i łowiectwo 478464,54 

01095 Pozostała działalność 478464,54 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6551,26 

4300 Zakup usług pozostałych 2830.40 

4430 Różne opiaty i skład ki 469082,88 

750 Administracja publiczna 44 209,00 

75011 Urzędy wOjewódzkie 44209,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36952,00 

41 10 Składki na ubezpieczenia społeczne 6352,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 905,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16172,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 369,00 

4110 Skł adki na ubezpieczenia społeczne 197,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 28,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 144,00 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14803,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7080,00 

4110 Skład ki na ubezpieczenia społeczne 150,00 

4120 Składki na Fu ndusz Pracy 23,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3500,00 

4210 Zakup materiałów i 'WYposażenia 3000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 050 ,00 
~ 
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2 440 468.CMI 

$wiadczenia rodzinne. świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

2384000,00 

Wydatki osobowe niezaljezone do wynagrodzeń 400,00 

Świadczenia społeczne 2255969,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 48000,00 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4124,88 

Składki na ubezpieczenia społeczne 62500,00 

Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 

Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 

Zakup usług zdrowotnych 50,00 

Zakup usług pozostałych 5737,00 

Podróże służbowe krajowe 175,19 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 

Koszty postępowani a sądowego i prokuratorsk iego 50,00 

Szkolenia pracownikĆNI nie będących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integraqi społecznej. 

1 700,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 700,00 

Pozostała działalność 54768,00 

Świadczenia społeczne 53 178,00 

Zakup materiałów i INYPosażenia 1 140,00 

Zakup usług pozostałych 450,00 

- --- Razem:1 2979313,541 
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