
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIV-110/04

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia  31 maja  2004r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu

I. Zmiana planu dochodów i przychodów:
Dział § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia
1 3 4 5 6

Zmienia się plan  dochodów  o kwotę 424.868 132.911
750 Administracja Publiczna 76.200

2460 - środki otrzymane od pozostałych jedn. sekt.fin.p. 76.200

758 Różne rozliczenia 2.207 49.454
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 2.207 49.454

801 Oświata i Wychowanie 1.880
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 1.880

852 Pomoc Społeczna 344.581 83.457
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 344.581 83.457

Zmienia się plan przychodów o kwotę 142.000 41.000
957 - nadwyżki z lat ubiegłych 41.000
955 - przychody  z tytułu innych  rozliczeń-wolne środki 142.000

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia

Zmienia się plan wydatków o kwotę 505.868 112.911
750 Administracja Publiczna 96.200

75023 Urząd Miejski 96.200
1. wydatki bieżące,  w tym: 96.200
   - wynagrodzenia i pochodne 76.200

754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p. poż 1.700
75414 Obrona Cywilna 1.700

2. wydatki majątkowe 1.700



Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

801 Oświata i Wychowanie 42.380 29.454
80101 Szkoły Podstawowe 41.880

1. wydatki bieżące 1.880
2. wydatki majątkowe 40.000
                                

80110 Gimnazja 500 16.254
1. wydatki bieżące,    w tym: 500 16.254
   - wynagrodzenia i pochodne 15.400

80104 Przedszkola 13.200
1. wydatki bieżące,   w tym : 13.200
   - wynagrodzenia i pochodne 13.200

852 Pomoc Społeczna 344.581 83.457
85212 Świadczenia rodzinne i składki 333.414

1. wydatki bieżące,  w tym : 333.414
   - wynagrodzenia i pochodne 5.294

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 72.290
1. wydatki bieżące 72.290

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 11.167
1. wydatki bieżące,  w tym : 11.167
    - wynagrodzenia i pochodne 10.690

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 11.167
1. wydatki bieżące,  w tym : 11.167
    - wynagrodzenia i pochodne 10.690

900 Gospod. Komunalna i Ochrona Środowiska 21.007
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8.000

1. wydatki bieżące 8.000

90002 Gospodarka odpadami 13.007
1. wydatki bieżące 13.007

Uzasadnienie :
1. Plan dochodów i wydatków w Administracji Publicznej zwiększa  się:
1)  w oparciu o podpisane umowy z Powiatowym Biurem Pracy na refundację wynagrodzeń  osobowych i 
pochodnych od wynagrodzeń dla grupy pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i 
interwencyjnych – 76.200 zł  ( 750-75023). Środki te przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń i 
pochodnych dla tych pracowników.
2) Do budżetu wprowadza się zadania : Opracowanie “Strategii rozwoju Gminy” oraz  opracowanie

2



“Programu Rozwoju Lokalnego Gminy”. Wstępny szacunek kosztów tych opracowań skalkulowano na 
20.000 zł. Kwotę tę zabezpiecza się w planie wydatków bieżących ( 750-75023).

2. Plan subwencji dotyczącej
1) części oświatowej zmniejsza się o 49.454 zł w oparciu o otrzymane zawiadomienie o ostatecznych 

wysokościach subwencji z budżetu państwa na 2004 rok  ( 758-75801).
2) w części subwencji rekompensującej ulgi ustawowe zwiększa się o 2.207 zł. Przyznana
    subwencja wynosi 35.194 zł, przy uchwalaniu budżetu wprowadzono 32.987 zł. 

3. W oparciu o otrzymane zawiadomienie o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 333.414 zł na 
finansowanie wydatków z zakresu świadczeń rodzinnych wprowadza się zmiany w planie dochodów i 
wydatków w dziale 852,  rozdziale 85212.

4. Niektóre zadania w zakresie pomocy społecznej przeniesione zostały ustawą z zasiłków i pomocy w 
naturze do świadczeń rodzinnych. W związku z tym  decyzją Wojewody Opolskiego zmniejszono plan 
dotacji celowej na zadania rządowe i plan wydatków o kwotę 72.290 zł (852-85214)

5. Z działalności Usługi opiekuńcze przeniesiono plan dotacji celowej i plan wydatków do Ośrodka
    Pomocy  Społecznej w kwocie 11.167 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia.

6. W dziale  801:
1)  zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 29.454 zł w związku z planowanym  przejściem pracowników na 
emeryturę ( 801-80110 –    16.254 zł   i  80104 – 13.200 zł-)
2) zwiększa się plan dotacji celowej na bieżące zadania własne i plan wydatków o kwotę 1.880 zł na 
finansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół 
podstawowych (801-80101)
3) w związku z przyznanym stypendium dla ucznia Gimnazjum, zwiększa się plan wydatków o 500 zł
    (801-80110)
4) Wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą :
     a) wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej ul. Opawska – 25.000 (801-80101)
     b) w ramach zadania inwestycyjnego “ Budowa Kompleksu Szkolnego w Baborowie” wprowadza się  
         etap pod nazwą “Budowa łącznika “. Wybudowany łącznik zapewni bezpieczne przejście  z sali
         gimnastycznej do klas lekcyjnych. Wstępna wartość zadania została określona na kwotę 185.000 zł
         z czego opracowanie dokumentacyjne, w tym studium wykonalności 15.000 zł do realizacji w roku 
         bieżącym ( 801-80101) 

7. Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj.  sprzętu komputerowego na potrzeby gminnego zespołu 
reagowania przeznacza się 1.700 zł (754-75414)

8. Na sfinansowanie przewidywanych zobowiązań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
plan wydatków  na gospodarkę ściekową i ochronę wód zwiększa się o kwotę 8.000 zł (900-90001).

9. Na sfinansowanie przewidywanych zobowiązań wynikających z zawartej umowy na eksploatację 
składowiska odpadów stałych  przeznacza się 13.007 zł (900-90002)

10. Plan przychodów z tytułu wolnych środków ustala się na 142.000 zł  z jednoczesną korektą błędnie 
wprowadzoną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 41.000 zł.
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