
ZARZĄDZENIE NR V/647/2010 
Wójta Gminy Baranów 
z dnia 31 marca 2010 r. 

 
w sprawie : wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2010 rok. 
 
Na podstawie art.258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy Baranów  
Nr XLIII/358/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 
r. wprowadzam następujące zmiany w budŜecie gminy na 2010 rok; 
 
           § 1 
I. Zwi ększa się dochody budŜetowe: 

a) dotacje na zadania własne: 
W dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę  -         11.655,00 zł 
(dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  
dla uczniów o charakterze socjalnym) 
Razem zmniejszenia wydatków wynoszą   -         11.655,00 zł 

 
     § 2 

II. Zwi ększa się wydatki budŜetowe: 
I .Wydatki bie Ŝące: 
1) wydatki na zadania własne: 

              a)  świadczenia na rzecz osób fizycznych: 
W dziale 854 rozdział 85415 o kwotę   -   11.655,00 zł 

b)dotacje na zadania bieŜące: 
W dziale 750 rozdział 75095 o kwotę   -     4.000,00 zł 
 
2)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 
Projekt „Skocznia w przyszłość”  
     a) wynagrodzenia i składki: 
W dziale 801 rozdział 80110 o kwotę   -                  57,33 zł 
     b) wydatki na realizację zadań statutowych: 
W dziale 801 rozdział 80110 o kwotę   -             3.498,95 zł 
Razem zwiększenia wydatków wynoszą   -           19.211,28 zł 
   

§ 3 
    III. Zmniejsza się wydatki budŜetowe: 

I. Wydatki bie Ŝące: 
1) wydatki na zadania własne: 

a) wydatki na realizację zadań statutowych: 
W dziale 758 rozdział 75818 o kwotę   -    4.000,00 zł 
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 
Projekt „Skocznia w przyszłość”  
     a) wynagrodzenia i składki: 
W dziale 801 rozdział 80110 o kwotę   -                  54,28 zł 
     b) wydatki na realizację zadań statutowych: 
W dziale 801 rozdział 80110 o kwotę   -             3.502,00 zł 
Razem zmniejszenia wydatków wynoszą   -             7.556,28 zł   

 
 



§ 4 
Dochody i wydatki budŜetowe po zmianach określonych w § 1,2,3 wynoszą: 

Dochody – 12.547.000,00 zł 
Wydatki – 13.472.620,00 zł 

 
§ 5 

Odpowiedzialnym za wprowadzenie zmian jest Skarbnik Gminy. 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 


