
Z A R Z  D Z E N I E  NR IV/154/2006

Wójta Gminy Baranów

Z dnia 14 wrze nia 2006 r.

 Na podstawie § 1 ust.1 i 2 uchwa y Nr XIII/68/99 Rady Gminy Baranów z dnia
25 wrze nia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania bud etu gminy , oraz rodzaju i
szczegó owo ci materia ów informacyjnych towarzysz cych projektowi bud etu –
 z a r z  d z a m  co nast puje :

§   1

Zobowi zuj  kierowników jednostek bud etowych, kierowników referatów, oraz
pracowników zajmuj cych samodzielne stanowiska pracy do opracowania projektu bud etu
na 2007 rok.

§   2

Materia y planistyczne sporz dzi  na drukach , których wzór stanowi  za czniki do
niniejszego zarz dzenia .

§   3

tpliwo ci i zapytania jakie mog   powsta   przy opracowaniu materia ów planistycznych
rozstrzyga  b dzie Skarbnik Gminy.

§   4

Sporz dzone materia y planistyczne przekaza  Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia
15 pa dziernika 2006 r.

§   5

Zarz dzenie wchodzi w  ycie z dniem podj cia.



Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia
Nr IV/154/2006 Wójta Gminy
Z dnia 14 wrze nia 2006 r.

............................................
   /nazwa jednostki /

ZESTAWIENIE  DOCHODÓW

Dzia  ......................

Rozdzia  ................

L.p. Wyszczególnienie     § Plan wg uchwa y
bud etowej w
2006 r.

Plan na
 2007r.
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Za cznik Nr 2 do Zarz dzenia
Nr IV/154/2006 Wójta Gminy
Z dnia 14 wrze nia 2006 r.

................................
    /nazwa jednostki /

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dzia ................................

Rozdzia  .........................
L.p. Wyszczególnienie   § Plan wg uchwa y

bud etowej
w 2006 r.

Plan na
  2007r.

1. Wp aty gmin na rzecz izb rolniczych 2850

2.
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze 3020

3. Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030

4. wiadczenia spo eczne 3110

5. Stypendia dla uczniów 3240

6. Inne formy pomocy dla uczniów 3260

7. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010

8. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040

9. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100

10. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne 4110

11. Sk adki na fundusz pracy 4120

12. Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne 4130

13. Wynagrodzenia bezosobowe 4170

14. Zakup materia ów i wyposa enia 4210

15. Zakup rodków ywno ci 4220



16. Zakup pomocy naukowych i dydaktyczn. 4240

17. Zakup energii 4260

18. Zakup us ug remontowych 4270

19. Zakup us ug zdrowotnych 4280

20. Zakup us ug pozosta ych 4300

21. Zakup us ug do sieci Internet 4350

22.
Op aty z tytu u zakupu us ug
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

4360

23.
Op aty z tytu u zakupu us ug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370

24. Podró e s bowe krajowe 4410

25. Ró ne op aty i sk adki 4430

26. Odpis na zak .fundusz wiadcze  socjaln. 4440

27. Podatek od nieruchomo ci 4480

28. Pozosta e podatki na rzecz bud etów j.s.t. 4500

29. Podatek od towarów i us ug (VAT) 4530

30. Wydatki inwestycyjne jedn.bud etowych 6050

31. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060

Wydatki ogó em



                  Za cznik Nr 3 do Zarz dzenia
 Nr IV/154/2006 Wójta Gminy

       Z dnia 14 wrze nia 2006 r.

.........................................
    / nazwa jednostki /

PLAN NAK ADÓW INWESTYCYJNYCH  NA ................. ROK

Lp.
Nazwa zadania
inwestycyjnego

Rok
rozpocz cia
Planow.term.
zako czenia
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nak adów
zrealizowanych

Nak ady
planowane
na ...........r.
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nak adów/
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