
.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-102/04
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  26  kwietnia  2004r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian   w  budżecie

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6

Zmienia się plan  dochodów  o kwotę 18.276 5.000
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż 5.000 5.000

6330 -dotacje celowe na inwestycyjne zadania własne 5.000
6310 - dotacje celowe na inwestycyjne zadania zlecone 5.000

852 Pomoc Społeczna 13.276
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 4.000
2700 -środki na dofin. własnych zadań bieżących 5.776
6310 - dotacje celowe na inwestycyjne zadania zlecone 3.500

Zmienia się plan przychodów o kwotę 41.000
957 - nadwyżki z lat ubiegłych 41.000

Zmienia się plan wydatków o kwotę 54.276
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż. 10.000

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 10.000
1. wydatki bieżące 10.000

801 Oświata i Wychowanie 14.000
80104 Przedszkola 2.500

1. wydatki bieżące 2.500

80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 11.500
1. wydatki bieżące 8.000
2. wydatki majątkowe 3.500

852 Pomoc Społeczna 13.276
85212 Świadczenia rodzinne i składki 7.500

1. wydatki bieżące,  w tym : 4.000
   - wynagrodzenia i pochodne 2.466
2. wydatki majątkowe 3.500

85295 Pozostała działalność 5.776
1. wydatki bieżące 5.776



1 2 3 4 5 6
900 Gospodarka Komun. i Ochrona Środowiska 1.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.000
1. wydatki bieżące 1.000

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 4.000
92109 Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby 3.000

1. wydatki bieżące 3.000

92116 Biblioteki 1.000
1. wydatki bieżące 1.000

926 Kultura Fizyczna i Sport 12.000
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 12.000

1. wydatki bieżące 3.000
2. wydatki majątkowe 9.000

Uzasadnienie :
1. Zmiany między paragrafami dochodów dotyczą doprowadzenia do zgodności klasyfikacji budżetowej 
przyznanej dotacji  do otrzymanego zawiadomienia. Pierwotne zawiadomienie wskazywało na § 6330 – 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych 
gmin, natomiast zawiadomienie o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji  wskazuje na  § 6310 – 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Dotacja została przyznana na zakupy 
inwestycyjne z zakresu Obrony Cywilnej – rozdział 75414.

2. Z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych rozdysponowuje się 41.000 zł  i o tę kwotę 
zwiększa się plan przychodów. Środki te przeznacza się na :
1) zakup umundurowania i sprzętu  p.poż dla OSP – 7.500 zł, oraz montaż drzwi wejściowych do  remizy 
OSP w Baborowie – 2.500 zł,
2) montaż drzwi wejściowych w Przedszkolu Nr 2 w Baborowie – 2.500 zł,
3) zakup niezbędnego doposażenia w sprzęt komputerowy i oprogramowania na potrzeby Zespołu 
Administracyjnego Szkół – 11.500 zł, w tym w ramach zakupów inwestycyjnych 3.500 zł,
4) zakup niezbędnego sprzętu dla biblioteki w Baborowie umożliwiającego przyjęcie komputerów w 
ramach akcji IKONKA – 1.000 zł,
5) zakup stołów ping-ponga i zagospodarowanie sali  do tej gry – 3.000 zł,
6) uzupełnienie planu na wydatki związane z organizacją Biegu Baborowa – 3.000 zł,
7) na zakup kosiarki niezbędnej do utrzymania obiektów sportowych (boiska) stanowiących mienie gminne 
przeznacza się 9.000 zł – w ramach zakupów inwestycyjnych w rozdziale 92605.
8) Uzupełnienie planu remontu oświetlenia w Parku Miejskim o 1.000 zł tj. do wysokości skalkulowanych 
potrzeb.

3. Na podstawie podpisanej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych  w sprawie przyznania Gminie 
Baborów bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej na dożywianie dzieci byłych pracowników 
zlikwidowanych ppgr, do budżetu wprowadza się kwotę 5.776 zł – rozdział 85295.

4. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia zwiększa się plan dotacji w kwocie 7.500 zł  jak również i 
plan wydatków z zakresu świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212. Środki przeznacza się na zakupy 
inwestycyjne 3.500 zł i  wydatki bieżące 4.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2.466 zł.
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