
UCHWAtA Nr IV/1!V2015 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 26 Jutego 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwaty bud zetowej na rok 2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnra 8 marca 1990 r. 0 samorzijdzie gminnym (t.j. 

Dz.U. I 2013 r., poz. 594 z p6in. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 221, art. 236, art. 237, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z poin. zm.), Rada 

Gminy 6aboszewo uchwala, co nastE;:puje: 

§ 1 

1. W planie dochod6w budietu gminy: 

- zwiE;:ksza siE;: dochody budietu gminy 0 kwot~ - 897 670 zl, 

- zmniejsza sil;: dochody budietu gminy 0 kwotE;: - 1 207 160 zt, zgadnie z zalClcznikiem Nr 1 

do niniejszej uchwaty. 

2. Plan dochod6w budietu gminy ogotem wynosi 26305510 zl, w tym: 

1) dochody biezqce w kwocie-23 817 376 zt, 

2) dochody majqtkowe w kwocie - 2 488 134 zt. 

§ 2 

1. W planie wydatk6w budietu gminy: 

- zwif;ksza si~ wydatki budietu gminy 0 kwotf; -1 399 363,45 zt, 

- zmniejsza sif; wydatki budietu gminy 0 kwot~ - 1 708 853,45 zt, zgodnie z zatqcznikiem Nr 2 

do niniejszej uchwaty. 

2. Plan wydatk6w budietu gminy og6tem wynosi 26305510 zt w tym: 

1) wydatki bieiqce w kwocie - 22 258 885 zt, 

2) wydatki majqtkowe w kwocie - 4046625 zt 

§3 

1. Dochody zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rZqdowej i innych zleconych 

odrf;bnymi ustawami, zgodnie z Zatqcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaty 

2. Wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych 

odr~bnym i ustawami, zgodnie z Zatqcznikiem Nr 4 do nin iejszej uchwaty. 



3. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan wynikajqcvch z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 

roku, 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach w 2015 roku okresla zalqcznik Nr 5 do 

niniejszej uchwaly. 

§4 

Dochody z tytufu wydawania zezwolen na sprzedai. napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacj~ 

zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzvwania problem6w alkoholowych 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 6 do niniejszej uchwafy. 

§s 

Wydatki budietu gminy na zadan ia inwestycyjne na rok 2015 nieobj~te wieloletniq prognozq 

finansowq okresla Zafqcznik Nr 7 do niniejszej uchwaty. 

§6 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§7 

Uchwafa wchodzi w iycie z dniem podj~cia, obowiqzuje w roku budietowym 2015 podlega 

ogloszeniu. 
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Zmiany w dochodach bud zetowych gminy na 2015 rok 

Ozial Rozdziai § Nazwa Plan przed zmian<l, Zmniejszenie 

, 2 , • , , 
ble;t:<I,ce 

". !Mmlnlstraqa PObliclna 575777.00 ·2511,00 

w tym z lytuIu dotacji i irodk6w nil linanw.vanie wydatk6w nil 

leal~ :S'l..:~nansowanyd1 z udziatem trodk6w, 0 klOrydl 0,00 0,00 

75011 Urz¢y WOjewOdzkJe 50417,00 -2511,00 

w tym z tytlllu dotacjll ~rodk6w os finansowanle wydatk6w na 
realizacj4l zadarl finansowanych Z udzla!em ~rodkOw. 0 ktOrych 0,00 ',00 

DoIa(:je oeIowe otrzymane z budtetu parlstwa na realizacit: 

"" zadal'l bletl\CYCh z zakresu admristraqi ~ oraz inrr;ch 50421,00 -2511,00 
zadarl zIeconych gminie (~om gmtn) ustawami 

'509' Puzosta/a tlzialalnoiC 500 000,00 ',00 
w tym z Iytulu 00tacj11 !rodk6w na finansowanie w;datk6w na 
realizacjq ~a" finan~~~ z udz!alem 6rodk6w, 0 kt6rych 0,00 0,00 

Dotacje celowe w rarnach ptogramOw finansowanydl z 
udzia!em ~rodk6w europejskich oraz irodkOw, 0 ktOrych mowa 

200' w art5 usL 1 pkl3 ortU usL 3 pklSl6 ustawy,lub pIa~ w 0,00 0,00 
ramadl budtelu ~k6w europejskich, Z W')'i<Pe'liem 
cIochod6w klasyfikowanydl w paragrarte 205 

Doc::hody od 0S¢b prawnyc:h, od 0S¢b fizyeznych i od innych 

'56 jednoslek nleposladaja,cych osobowo$Ci prawnej oraz v.ydalld 6581777,00 -700 000,00 
zwill.zane z Ich poborem 

w tym z tytulu dolacjll ~rodk6w na flnansowanie wydaiXOw na 
realizacj~ zada~ fillansowanych z udzialem $rodk6w, a k l6rych 0,00 0,00 

Zwi~kszenle 

, 
21960,00 

21980.00 

0,00 

0,00 

' ,00 

21980,00 

21 9S0,00 

21 960,00 

"',00 

0,00 

Zat~cznik Nr 1 

do Uchwa/y Nr IV/la!20lS 

Rady Gminy Baboszewo 

I dnia 26 1utego 2015 roku 

Plan po zmianach 
(5+6+7) 

, 
595246,00 

21980,00 

47966,00 

0,00 

47916,00 

521980,00 

21980,00 

21960,00 

5882137,00 

0,00 

• 
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WP"IW'I z podatku roIneOO, podatkU Ie&nego, podatku od 
75615 ezynnoki cywilnoprll'Nnych. podalk6w I opIat Iokatnydl od 0S0b 1093500,00 0,00 360.00 10938&0,00 

prawnydJi innych jednostek QfQilnlzacyjnyc:h 

w tym z tytulu ootacji I $rodk6w na finansowanle wydatkOw na 

reallza~ ~~a,~ finan~~~ych z udzla!em ~rod k6w, 0 kl6rych 0.00 0.00 0,00 0.0< 

0690 Wpty.NoJ z r6.tnych aplal 0.00 0.00 23,00 2l,OC 

0"0 Odsetki od nietenninowych wp!al z tylu/u pocSatkOw i aplal 0.00 0.00 337,00 337,OC 

WrJrwY 1 pocSatku roInego, podalku Ieinego, podatku od 
75616 spadkOw I darowim, pocSalku od czynnoki cywiIno-prawnyc;h 2328100,00 .700000,00 0.00 16281oo,OC 

om: podatkllw i opIat Iokalnyd'l od 0S0b Iizycznych 

w tym z tytu/u dotacji i irodlt6w na rlt\8nsowanie wydatk6w na :izacj(; ~,~ fin:~~~ z UlUialem irodkOw, 0 kt6rych 0,00 0,00 0.00 0.0< 

"" 
Wp/yfrf z innyd1lokal~ op/al pobIeranych prn!l jednoslkl 

700 000,00 .700000,00 0.00 0,0< 
sam<lrZ<tdu terylorialnego na podslawie odr(!bnych ustaw 

758 Rotne ro.zliczenia 13039543,00 .453749,00 0.00 12585794,0( 

w tym z tytl.llu dolacji I irodkOw na finansowanie wydalkOw na 
realiza~ z~a,fI finan~~ych z udzialem ~odk6w. 0 kt6rych 0.00 0,00 0.00 0.0< 

75." ~ o&Nialowa subwencji ogOInej dta jednostek salT'lOm\du 
8160 718,00 -453149,00 0.00 7706 969,OC 

tefytOfIaloogo 

w tym z Iytulu dolacji I irOOkOw na finansowanie wydatkOw na 
realizac;:.wda!\ finansowanyd1 z udzialem tfodk6w, 0 kt6lych 0.00 0.00 0.00 0,0< 

2820 Subwencje og6Ine z budtetu pa~StNa 8160718,00 --453 7~9,oo 0,00 7706 969,0< 

852 Pomoc spoIeczna 2586200,00 -50 900,00 II ~OO,OO 2544700,0< 

VI tym z tytlllu ootacji i ~rodkllw na flnansowanie wydatkllw na 
realiza~ zadM finansowaflyCh z udzIalem Arodkllw, 0 kt6rych 0,00 0.00 0,00 0." 

wladczenia rodzinne, !willdc:toola Z funduuu 
85212 almentacyjnego oraz skladkl na ubezpieezenia emerytalne 1 2 371000,00 -43000,00 0.00 2328 000,0< 

rentowe z ubezpieczeflia spotecznego 

VI tym Z tytu/u doIacji I irodkOw na /inan$OWiWe wydatk6w na 
fealizac;.: ~~a,fl finansowanydl z U!W!tIem 6rodk6w, 0 kl6fyct1 0.00 0.00 0,00 0 •• 

Dotacje oekl'Ne o\JZymane z budJ:elu paflstNa na realizacj~ 
2010 Uidafl bie~ z ukresu admlnis\rtlcjl fl<I:doINej oraz innych 2365000,00 --43000,00 0.00 2322000,0< 

zadafl zleconych gmlnle (~om gmin) ustawami 

Skladkl na ubezpieczenie zdrowotne opIaeane za osoby 

85213 
pobieraj¥O niektOre ~wiadczenla z pomoc:y spolecznej , 

9800,00 -200,00 400,00 10000,01 
nlektOre ~wiadczenia rodzinne oraz za 050by uczestnicz(tce VI 
zalectach w centrum inteoraell sPOlecZneI. 



,f " 
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w tyro z Iytulu dotacji I troclllOw na fWlansowanie wydatk6w na 
realizacj~ zadarl finansowanych z udzialem !roclk6w, 0 kt6ryc/1 0,00 0,00 0,00 0,. 

OoIacje oetowe otrzymane ~ bud.tetu parlstwa na realizacj~ 
,,>0 ~adarl biet¥YCh z zakresu administraqi fZII;dowej oru innyeh 2500,00 -200,00 0,00 2 3OO,() ,.,," gminie (zwi¥kom gmin) u$tawami 

"'''' 
Dotage celowe otfZyrllarMl z budtetu parlstwa na realizacjQ 

7300,00 0,00 400,00 7700,01 
wlasnych zadarl b!eta,cych gmln (zwiil,zk6w gmln) 

85214 Zasitki i pomoc w naturze orn sltJadki na ubezpieczenia 17 700,00 -1700,00 0,00 16000,1) 

w tyro z tylulu doIaI::ji i trodk6w na linansowanle wydatl!.Ow na 
real~ zadarl rlilansowanych ~ udzialem !rodk6w, 0 kl6rych 0,00 0,00 0,00 0,0 

toM"; 
"'" 

Oolacje ce\oWe ottzymane z budtetu parlslWa na rea~zacj~ 
17700,00 -1700,00 0,00 16000,0 

wlasnych zadarl bie~ gmin (zwi¥k6w gmln) 

85219 Otrodki porI'I(q spoIecmej 88800,00 -6000,00 6000,00 88 800,0 

w tym z tytuIu dotaqi I trodk6w na finansowanie wydatk6w na 

realiUl~ zadarl fin~~~~ z udzialem !roclk6w, 0 ktO!ych 0,00 0,00 0,00 0,0 

0830 WptyNy ~ uslug 0,00 0,00 6000,00 6000,0 

"'70 Wp/ywf z rOinydl dodIOd6w 8600,00 -6000,00 0,00 2600,0 

85295 pozostala <WaIalnott 40000,00 0,00 3000,00 43000,0 

w tym z tylulu dotacji I trodk6w na finansowanle wydatk6w na 

reali~ ~",rI rlll8nsowanych z udzialem trodk6w, 0 kl6lych 0,00 0,00 0,00 0,0 

"'" 
Dotacje celowe otrzym.ane z budtetu parlstwa na reatizacjQ 

40000,00 0,00 3000,00 43000,0 
wlasnych zadarl bieta..cych gmtn (zwiilZk6w gmin) 

900 Gospodarka komunaina I ochrona troOowlska 1010000,00 0,00 725000,00 1735000,0 

w Iym z tylulu dotacjll trodkbw ria fIfIansowanle wydalk6w na 

real~ ~~a,rI ~~ z udziaIem !rodk6w, 0 kl6rych 0,00 0,00 0,00 0,0 

90002 Gospodarka odp/l(lami 0,00 0,00 725 000,00 725000,0 

w tym z tylulu dolacji i srodkOw na flnansowanle wydalk6w na 

reali.zacjQ ~,rI f.nan~~ z udzialem !rodk6w, 0 kt6ryc/1 0,00 0,00 0,00 0,0 

0"" 
Wr*fwy z innytl1lokalnych aplat pobiefanytl1 p!Zez jednostkl 

0,00 0,00 725000,00 725000,0 
$3fl'lOfZildu terytorialnego na podstawie od"1bny<:h ustaw 

ble~ce razem: 24 267 796,00 -1 207 160 ,00 756740,00 23817 376,0 

w tym z tylulu dotacji i trodkaw na firlansowanle ......,ua1k6w ria 

realiZaejQ ~rI fi~~:;~~ z udzialem !rodk6w, 0 k\6rtdl 24 325,00 0,00 21980,00 46 305,C 

maj<\tkowe I 
600 ITransport Ila;c:znoU 300 000,001 0,001 6647,001 306 647,00 



( ( 

w tym 1 tylu/u dotacji i ArodkOw na finansowanle wydatkOw na 
rea l izacJ~ la~8,!\ r.nan~~i" z udzialern trodkaw, a kl6rych 0.00 0.00 6647,00 6647,00 

60016 Orogi publiczne gminne 300 000,00 0.00 6647,00 306 647,00 

w tym 1. tytuIu dotacji i irodkOw na finarl$OWllnie wydatkOw na 

real~ ~~~~n~~ z lIdzialem ilodk6w, 0 klOrych 0.00 0.00 6647,00 6647,00 

rook! na dofinansowanie wlaSl'lych inwestyeji gmln (zwiII.~6w 
6297 gmln). powIal6w (zwi¥kOw powiat6w), 5a~dOw 0.00 0.00 6647,00 6847,00 

wojewOdztw, pozyskane z innyeh!r6del 

900 Gospodarb komunalna i ochrona trodowiska 97000,00 0.00 134 283,00 231283,00 

w tym z tytufu dolacji I ~rodk6w na linansowanie wydatkOw na 

realizacj~ z~a~~na~:;~~ Z udziatem !rodkO'N, 0 k\Ofyeh 97000,00 0.00 134 283,00 231 283,00 

900>5 O~wiellenie ulic. plac6w I dr6g 97000,00 0.00 134 283,00 231283,00 

VI tym z tytu/u dotacji i trodkOw na finansowanle v.ydatkOw na 

reaHzacN z~~a~s~na~~~~ z udziatem ~odk6w. 0 kt6fych 97000,00 0.00 134 283,00 231 283,00 

I:t na dofinansowanle wlasnych inwestyCjl omin (zwil\zkllw 
8297 gmin). powiatOw (zwi¥k¢w powial6w), salTlOfUl;d6w 97000,00 0.00 134 283,00 231283.00 

wojewOdzIw, pozyskane z innych!rOde! 

maJcttkowe razem: 2347204,00 0,00 140930,00 2488 134,00 
w tym z tytulu dotacji i ModkOw IlIiI finansowanle wydatkOw na 

reat~ ~a,fl fina~:w~~ z udziatem $rodk6w, 0 ktOlych 2047204,00 0.00 140930,00 2 168 134,00 

Og6lem: 26 615 000,00 ·1 207160,00 897670,00 26305510,00 
w tym z Iytutu dolBC)11 jrodkl!lw na flnansowanle wydatkl!lw 
na realllac)q ladafl fin8l1sowanycll I udllalem . rodkl!lw, 0 2011 529,00 0.00 162910,00 2234439,00 
ktOrycll mow. w art.. 5 ust, 1 pkt 213 

( ' koI2 do \Y)"KofZystania fakultatywnego) 
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Dzial 

750 

751 

852 

( ( 

Zal~tlnl~ Nr 3 

do Uchwaty nr IV/IS/ZOIS 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia Z6lutego 2015 roku 

Dochody zwiilzane z realizacjil zada" z zakresu administracji rZildowej i innych zleconych odr'lbnymi ustawami 

Rozdzial Paragraf Po zmia nie 

Administracja publiczna 4791 6,00 

75011 Urz~dy wojewOdzkie 47916,00 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budtetu par'ls twa oa realizacjQ zadan biez<tcych z zakresu administracji l'Z<l.dowej oraz innych zadan 47916,00 
zleconych gminie (zwi<tzkom gmin) ustawami 

UrzQdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej , kontroli i ochrony prawa oraz s<tdownictwa 1 374,00 

75101 UrzQdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 374,00 

2010 Dolacje celowe olrzymane z budtetu par'lslWa oa realizacjQ zadan biez<tcych z zakresu administracji rz<tdowej oraz innyCh zadan 1 374,00 
zleconych gminie (zwi<tzkom gmin) ustawami 

Pomoc spoleczna 2324300,00 

85212 
$wiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

2322000,00 
ubezpieczenia spolecznego 

2010 
Dotacje celowe ottzymane z budzetu par'lstwa na realizacjq zadal'! biez<lcych z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadar'l 

2322000,00 
zleconych gminie (zwietzkom gmin) ustawami 

85213 
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobieraji:lce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re 

2300,00 
swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczetce w zajqciach w centrum integracji spo/ecznej. 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'lstwa na realizacjq zadal'! biez<lcych z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadal'! 

2300,00 
zleconych gminie (zwietzkom gmin) ustawami 

Razem :1 2373590,001 
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z..1~czn ik Nr 4 
do Uchwaly Nr lV/lS/201S 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnla 261utego 2015 roku 

Wydatki zwiqzane z realizacjq zada,; z zakresu administracji rZqdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami 

Rozdzial Paragraf Po zmianie 

Administracja publiczna 47916,00 

75011 Urz~dy wojewOdzkie 47916,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 37339,00 

"" Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3255,00 

41 10 Skladki na ubezpieczenia spofec.zne 6407,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 915,00 

Urz, dy naczelnyc h organ6w wladzy panstwowej, kontroli i oc hrony prawa oraz s<tdownlctwa 1 374,00 

75101 UfZ~y naczelnych organ6w wladzy pal'lstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 374,00 

41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 197,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 28,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 149,00 

Pomoc spoleczna 2324300,00 

85212 
Swiadczenia rodzinne, $wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpleczenia emerytalne i rentowe z 

2322000,00 
ubezpieczenia spo/ecznego 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 400,00 

3110 $wiadczenia spoleczne 2203000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 45012,00 

4040 Ooda\kowe wynagrodzenie roczne 4 173,84 

4110 Skladki na ubezpieczenla spo/eczne 58 950,16 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 930,00 

4210 Zakup material6w i wyposatenia 4464,00 
----- - -



( ( 

4300 Zakup uslug pozostalych 4100,00 

4410 PodrOte sluzbowe krajowe 120,00 

4610 Koszty post~powania s<tdowego i prokuratorskiego 150,00 

4700 Szkolenia pracownik6w nie~d<tcych czlonkami korpusu stuzby cywilnej 700,00 

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajC\ce niektOre swiadczenia z pomocy spoiecznej, niektOre 2300,00 
swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz<\ce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 2300,00 

Razem: 2373590,00 

IlADY 



Zaqanik NrS 

do Uchwaty Nr rvjl8/2015 

Rady Gmlny Baooszewo 

z dnia 261utego 2015 roku 

Dochody i wydatki zwiClzane z realizacjCl zadari wynikajijcych z ustawy z dnia 13 w rzesnia 1996 

roku, 0 utrzymaniu czystosci i porzCldku w gminach w 2015 roku 

l p. Dzial Rozdzlalj § I Nazwa I Kwota 

I. DOCHODV 

900 
G05PODARKA KOMUNALNA r OCHRONA 

SRODOWI5KA 
725000,00 

90002 Gospodarka odpadami 725000,00 

Wplywy z innych lokalnych oplat 

0490 
pobieranych przez jednostki samorzqdu 

725000,00 
terytorialnego na podstawie od r~bnych 

ustaw 

II . WYDATKI 

750 Administracja publiczna 69 096,00 

75023 Urz~dV gmin ( miast i miast na prawach powiatu J 69096,00 

4010 Wvnal!:rodzenia osobowe oracownik6w 36 762,00 

4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 15 000,00 

4110 5kladki na ubezpieczenia spo/eczne 6320,00 

4120 5kladki na fundusz pracy 901,00 

4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 113,00 

4300 Zakup ustug pozosta/ych 4000,00 

4610 
Koszty post~powania s<ldowego i 

6000,00 
prokuratorskiego 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

srodowiska 
655904,00 

90002 Gospodarka odpadami 655904,00 

4300 Zakup uslug pozosta/ych 655904,00 

Razem 725000,00 

SlawOl 'r 



lp. Ollal Rozdlia l 

,. OOCHOOY 

756 

75618 

". WYOATKI 

85l 

85154 

Zal<1cznik Nr 6 

do Uchwa/y Nr IV/IS/2015 

Rildy Gminy Babouewo 

I dnia 261ull:'go 2015 roku 

Oochody Z tytutu wydawania zezwoleri na sprzedaz 

napojow alkoholowych oraz wydatki na real izacj~ zadari 
okreslonych w gminnym programie profi laktyki 

i rozwiClzywania problemow alkoholowych 

• Nazwa Kwota 

Oochody od osob prawnych, od osob fizyanych I od Innych jednostek 
nleposladai<lCVch osobowo~ci prawnej Oral wydatkl zwi<lune 11th 80000,00 
pobore m 

Wplywy z lnnych oplat stanowi'lcvch dochody jednostek samOl'l lldu 
80000,00 

terytorialnego na podstawie ustaw 

0480 Wptywy z opfat za zezwolenia na sprzeda1 napojow alkoholowyc:h 80000,00 

OCHRONA 2OROWIA 192600,00 

Przeciwdzialanie alkoholizmowi 192600,00 

Dolacje telowe z budicetu jednOSlki samOf1<1du terytorialneso, udzielone w 

2360 
tryble art. 221 ustawy, na finansowanie lub doflnansowanie zadan 

30000,00 
zleconych do realizacji organizacjom prowadz<lt','m dzlalalno~~ potytku 
publiclnego 

3030 Rotne wydatki na rzeez os6b fi zyeznyeh 4000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 60000,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie rOClne 4600,00 

4110 5kladki na ubezpieczenia spoleezne 13 000,00 

4lZ<> 5kladki na fundusz prat',' 599,10 

4170 Wynagrodlenia bezosobowe 9600,00 

4210 bkup materia/ow i wyposaienia 10000,00 

4260 Zakup ener," 51000,00 

4300 Zakup uSNg pozostatych 5000,00 

4360 Oplary I tytulu lakupu uslug telekomunik<lt','jnych 1320,00 

4410 Podroie sluibowe krajowe 300,00 

4430 Rotne oplaty i skladki 1530,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundu5l ~wiadczer\ socja lnych 

" 
16S0,9O 

PRZEWC ro~ C ACY RAD Y 

SIQWQm~ Gf szCZYCki 



lp. Ollai Rozdt. • 

1 2 

1- 600 60016 6OSO 

2 600 60016 6050 

3. 600 60016 6OSO 

4. 600 60016 6050 

5. 700 70005 6OSO 

( ( 

bl~Clnik Nr 7 

do Uchwaly Nr lV/ l S/20lS 

Rady Gmlny Baboszewo 

z dnia 261utego 2015 roku 

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobj'lte wieloletni,! prognoz,! finansow'! 

Planowane wydatkl 

t tege trOdla flnansowanla Jednostkil organltacyJna 

Nnwa zadanla Inwestv'YJnego (w tym w ramill::h lq' t oe k05lty rea!1zuJ'ICii program tub 
funduszu solecklego) finansowe lrodkl koordynuJ'Ita wykonanle 

rok 2015 kredyty, pozyczkl, ~ rodkl 
dochody wlilsne 

papiery pochodt::tce 
wymlen lone prollramu 

i" warto~clowe t Innyeh ir6det· 
wart. S ust. 1 

pkt 2 13 uJ.p. 

6 7 10 12 

A. 
pr:zebudowa dragi 8minoej Nr 3030W Korzybie · B. 

Gmina 8aboszewD 450876,00 450876,00 450876,00 
KruSlewle C . 

... 

A. 
Przebudowa dreg; 8minoe) Nr 3001Q9W w B. 

Gmina Babcszewo 
aaboszewle ul. Polna 

300000,00 300000,00 300 000,00 
C. 

... 

A. 
Przebudowa drogl gminne) Nr 300131W w B. 300000 

Gm,"a Babo~ewo 470QCX),OO 470000,CO 170000,00 
Lutomierzynie C 

.-

A. 
Pnebudowa drogi gmlnnej Nr 300186W w B. 

Gmina Baboslewo 
~rodbonu 

236500,00 236500,00 236500,00 
C. 

A. 
Termomoornilacja bud'fllku komunalnego w B. 

Gmina Babonewo 
~r6dbonu 

70000,00 70 000,00 70000,00 
C. 

.-

, ' 



( 

6OSO 
TermomodernlzacJa budynk6w uzytecmo~cl 

200000,00 6. 7SO 75095 
public:znej w Baboszewie I Mystkowie 

Budowa p~rklngu Wfilllla tokil autobusoWot przy 
7. 801 80101 6OSO 50000,00 

5zkole Podslawowej w Mystkowie 

Zakup urlildzenla do clyslClenia j konserwacJI 
8. 80 1 80101 6060 6 472,00 

podlog dla Szkoty PodstOlwowej w Babonewie 

6057 Budowa o!wietlenla ulicznego w Babo$lewie przy ,. 900 90015 
6059 ulicach WarSlilwskiej I Odrodzenia 

223300,00 

92109 
6057 Budowa ~wiet licy wiejskiej w Goszczycach ~redn ich 

10 921 
605' z wyposazeniem 

164 853,00 

Ololem 2 172001,00 

• Wybrac odpowiednie omilez!!nle trodla finansowilnlil: 

A. Dotacje I srodki z budietu par\s\wa (np. oil wojewody, MEN, UKfiS, ... ) 

B. ~rodki I dotacje otrzymane od innych jst oraz innych ;ednonek zaliczilnych do sektora finans6w publicznych 

C Inne tr6dla 

( 

A. 

200000,00 200000,00 
B. 
C. 

Gmlna Babo51ewo 

... 

A. 

B. 5zkoia Podstawowa w 
50000,00 50000,00 

C. Mystkowie 

... 
A. 

B. Szkola Poostawowa w 
6472,00 6472,00 

C. Baboszewie 

.-
A. 

223300,00 89017,00 
B. 

C. 
134 283,00 Gmina Baboszewo 

A. 

164 853,00 61853,00 
B. 

C. 
103000,00 Gmlna Baboszewo 

... 
2172001,00 1 634718,00 0.00 300000,00 237283,00 • 

-

YRA DY 

Sla womiA Pil!f,. r.o~zczycki 


