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Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6
Zmienia się plan  dochodów  o kwotę 60.466

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowisk 60.466
2010 - dotacje celowe na zadania zlecone 60.466

Zmienia się plan przychodów o kwotę 100.000
952 - pożyczki-kredyty długoterminowe 100.000

Zmienia się plan wydatków o kwotę 160.466
600 Transport i Łączność 15.000

60016 Drogi publiczne gminne 15.000
1. wydatki bieżące 15.000

750 Administracja Publiczna 17.663
75023 Urząd Miejski 17.663

1. wydatki bieżące,  w tym : 17.663
   - wynagrodzenia i pochodne 16.740

801 Oświata i Wychowanie 100.000
80101 Szkoły Podstawowe 100.000

2. wydatki majątkowe 100.000

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowisk 27.803
90003 Oczyszczanie miast i wsi 20.000

1. wydatki bieżące 20.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7.803
1. wydatki bieżące 7.803

Uzasadnienie :
Zmiany do budżetu wprowadza się na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przyznanej dotacji 
celowej na spłatę zobowiązań z tytułu finansowania oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest 
zarządcą. W  2003 roku  na oświetlenie wymienionych dróg  gmina  zmuszona była zaangażować  środki 
własne, stąd też 52.663 zł przeznacza się na finansowane zadań własnych inne niż oświetlenie dróg tj. 
1) uzupełnienie środków na remont mostu ul. Moniuszki – 15.000 zł,
2) zabezpieczenie środków na finansowanie  pracowników, którzy będą  zatrudnieni w ramach prac 
publicznych i interwencyjnych – 17.663 zł,
3) uzupełnienie środków na finansowanie kosztów akcji zimowej – 20.000 zł.
Natomiast kwotę 7.803 zł przeznacza się na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą w 
ramach zadań zleconych  - koszt roku 2003,  natomiast wydatek został poniesiony w 2004 roku.

Plan przychodów  z tytułu kredytów długoterminowych zwiększa się o 100.000 zł celem możliwości 
sfinansowania kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą “ Budowa Kompleksu Szkolnego Baborów  – 
Węzeł Żywieniowy. O tę kwotę zwiększa się również plan wydatków majątkowych. Konieczność 
zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu wynika z kosztorysu budowlanego.
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