
Zarządzenie OW - 128/ 04
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia  20 grudnia  2004 roku

zmieniające Zarządzenie Burmistrza  Gminy Baborów Nr OW-120/04 z dnia 
15 listopada 2004r.   w  sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Baborów 
na 2005 rok

                          Na podstawie  art.30 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym – (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z 
późniejszymi zmianami) oraz art.119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych – ( tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z 
późniejszymi zmianami)
Zarządza się  co następuje :

§ 1.

W Zarządzeniu Burmistrza Gminy Baborów  Nr  OW-120/04 z dnia 15 listopada 
2004r.    w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Baborów na 2005 rok 
dokonuję zmiany  wynikające ze zgłoszenia Gminnych jednostek Organizacyjnych 
i wniosków wypracowanych przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 
posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004r.

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Baborowie w sprawie budżetu Gminy 
Baborów na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodnie  w załącznikiem  Nr 1 
do niniejszego Zarządzenia.

2. Projekt planu dochodów budżetowych na 2005r. z uwzględnieniem zmian 
wykazany jest w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Projekt planu wydatków  budżetowych na 2005r. z uwzględnieniem zmian 
wykazany jest w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Projekt planu przychodów i rozchodów na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

5. Projekt planu wydatków na finansowanie inwestycji w 2005 roku otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

6. Projekt planu dotacji z budżetu Gminy Baborów na 2005r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia

7. Projekt przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
na 2005r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Baborowie
      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.   
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