
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XV-121/04

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 22 czerwca  2004r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu

I. Zmiana planu dochodów i przychodów:
Dział Źródła 

dochodów  i 
przychodów

Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

3 4 5 6
Zmienia się plan dochodów o kwotę 200.540 35.303

801 Oświata i Wychowanie 1.300
2020 - dotacje z budżetu państwa na podstawie porozum 1.300

852 Pomoc Społeczna 199.240 35.303
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 199.240 35.303

Zmienia się plan przychodów o kwotę 64.000
955 - przychody  z tytułu innych  rozliczeń-wolne środki 64.000

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia

Zmienia się plan wydatków o kwotę 264.540 35.303

801 Oświata i Wychowanie 65.300
80101 Szkoły Podstawowe 64.000

2. wydatki majątkowe, 64.000
                  

80195 Pozostała działalność 1.300
1. wydatki bieżące 1.300

852 Pomoc Społeczna 199.240 35.303
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 199.240

1. wydatki bieżące 199.240

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 35.303
1. wydatki bieżące 35.303



Uzasadnienie :
1. Do budżetu Gminy Baborów na 2004r. wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Modernizacja 
systemów grzewczych w placówkach oświatowych „  o wartości kosztorysowej 100.000 zł,  z podziałem 
na etapy :

1) Usuwanie awarii wraz z modernizacją systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej przy 
ul. Opawskiej w Baborowie – 50.000 zł w miejsce  dotychczasowego zadania „Wymiana pieca 
centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej przy ul. Opawskiej w Baborowie”
2) Usuwanie awarii wraz z modernizacją systemu grzewczego w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Tłustomostach. - 50.000 zł .

Finansowanie wydatków inwestycyjnych : 
1) zwiększenie planu wydatków uchwałą Nr 110/04 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 maja 2004r. 
o kwotę 25.000 zł – źródło : wolne środki
2) kolejne zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych  niniejszą uchwałą 64.000 zł – wolne środki
3) przeniesienie planu wydatków w kwocie 11.000 zł z zadania „Budowa  łącznika” na zadanie 
    „Modernizacja systemów grzewczych w placówkach oświatowych”

2. Plan zadania inwestycyjnego  „Budowa Kompleksu Szkolnego w Baborowie – etap :Budowa łącznika” 
koryguje się poprzez  zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania do kwoty 174.000 zł . Zmniejszenie 
wynika z uzgodnień dotyczących opracowań dokumentacyjnych, które ustalono na kwotę 4.000 zł, 
natomiast w dotychczasowym planie ujęto 15.000 zł. 

3. Na podstawie otrzymanych  zawiadomień :
1) zwiększa się plan  dotacji celowej  i plan wydatków na finansowanie świadczeń rodzinnych  do 
budżetu wprowadza  się kwotę 199.240 zł (852-85212)
2)  zmniejsza się plan dotacji celowej  i plan wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 

35.303zł(852-85216)

4.. Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu  dotyczącego 
realizacji projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży, do budżetu wprowadza się kwotę 1.300 
zł na dofinansowanie projektu „ Razem w zjednoczonej Europie” - (801-80195)
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