
ZARZĄDZENIE Nr 0151/26/08
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO z dnia  24 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie uchwały Nr XV/60/07 Rady Gminy w Bakałarzewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. oraz art. 188 ust.1, pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, poz.1218, Nr 187, poz. 
1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) zarządzam, 
co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych obejmujące zmianę kwot 
wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.700,- w tym:

1) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 4700 – 500,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej;

2) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 § 4210 – 700,- zakup materiałów i wyposażenia;

3) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 § 4170 – 8.500,- wynagrodzenia bezosobowe;

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.700,- w tym:

1) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 4300 – 500,- zakup usług pozostałych;

2) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 § 4300 – 700,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 § 4300 – 8.500,- zakup usług pozostałych;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 6.191.888,- 

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 6.191.888,- 

 

§ 3



Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Adam Szymański

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 0151/26/08

Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 24 czerwca 2008 r. 

Objaśnienia
do dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 r. 

               Do § 1  

 

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych wynikające z bieżącej realizacji budżetu.


