Uchwała Nr VII/57/2007
Rady Gminy Baranów
z dnia 01 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr III/11/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2007 rok i zmianach podjętych uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2007 z dnia 30
marca 2007 r., uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. i uchwałą Nr
VI/54/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz Zarządzeniami Wójta Nr 16/2007 z dnia 31 marca
2007 r., Nr 21 z dnia 21 maja 2007 r. i Nr 25/2007 z dnia 05 czerwca 2007 r. Rada Gminy
uchwala co następuje :
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 15.969.476 zł - zgodnie z załącznikiem
Nr 1, z wyodrębnieniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.967.245 zł - zgodnych z
załącznikiem nr 1a.
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 20.040.365 zł - zgodnie z
załącznikiem Nr 2, z wyodrębnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.967.245 zł zgodnych z załącznikiem nr 2a.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
1. wydatki bieżące w wysokości 13.986.665 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.269.887 zł,
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 95.000zł,
c) dotacja celowa dla OSP w Baranowie - 30.000 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 71.000 zł,
e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń - 45.750 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości – 6.053.700 zł w tym :
a) wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielona jednostce samorządu terytorialnego Powiatowi Kępińskiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 216.000 zł,
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

