
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVI-126/04

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 9 września  2004r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu

I. Zmiana planu dochodów 
Dział Źródła 

pochodzenia 
dochodów

Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

3 4 5 6
Zmienia się plan dochodów o kwotę 156.043 67.031

801 Oświata i Wychowanie 192 1.300
2020 - dotacje z budżetu państwa na podstawie porozum 1.300
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 192

852 Pomoc Społeczna 152.071 65.731
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 15.760 65.731
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 136.311

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.300
2020 - dotacje z budżetu państwa na podstawie porozum 1.300

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 2.480
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 2.480

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia

Zmienia się plan wydatków o kwotę 120.112 31.100

010 Rolnictwo 2.500
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.500

2. wydatki majątkowe 2.500

600 Transport i  łączność 2.500
60016 Drogi publiczne gminne 2.500

2. wydatki majątkowe 2.500

750 Administracja Publiczna 3.600 600
75011 Urzędy Wojewódzkie 3.000

1. wydatki bieżące,  w tym : 3.000
   - wynagrodzenia i pochodne 3.000



1 2 3 4 5
75023 Urząd Miejski 600 600

2. wydatki majątkowe,  w tym 600 600
- dotacje na real.zak.inwes.na podst.umowy z sam.wojewodz 600

754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p. pożarowa 14.400 14.400
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 14.400 14.400

1. wydatki bieżące,  w tym : 14.400 14.400
   - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 14.400

801 Oświata i Wychowanie 192 1.300
80101 Szkoły Podstawowe 42

1.wydatki  bieżące 42
                  

80195 Pozostała działalność 150 1.300
1. wydatki bieżące 150 1.300

852 Pomoc Społeczna 95.640 9.300
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 15.760

1. wydatki bieżące 15.760

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 76.580
1. wydatki bieżące 76.580

85215 Dodatki Mieszkaniowe 9.300
1. wydatki bieżące 9.300

85295 Pozostała działalność 3.300
1. wydatki bieżące,  w tym : 3.300
   - dotacje 3.300

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.300
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 1.300

1. wydatki bieżące 1.300

900 Gospodarka Komunalna  i Ochrona Środowiska 3.000
90004 Utrzymanie zieleni 3.000

1. wydatki bieżące 3.000

921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego 2.480
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.480

1. wydatki bieżące 2.480
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Uzasadnienie :
Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się zmiany :
1.Na podstawie otrzymanych zawiadomień : 

1) zmniejsza się plan dotacji celowej na bieżące zadania zlecone a zwiększa się plan dotacji 
celowej na bieżące zadania własne o kwotę  65.731 zł – dotyczy   finansowania zasiłków 
okresowych  w ramach zadań własnych  (852-85214)
2) zwiększa się plan dotacji celowej na bieżące zadania  zlecone i plan wydatków  na wypłatę 
świadczeń rodzinnych w kwocie 15.760 zł. -= (852-85212)
3) zwiększa się plan dotacji celowej na bieżące zadania własne i plan wydatków na wypłatę 
zasiłków okresowych – 70.580 zł (852-85214)
4) na dofinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej w sesji zimowej przyznano  dotację 
celową na bieżące zadania własne w kwocie 150 zł. -( 801-80195)
5) na wyprawkę szkolną  zwiększono dotację celową na bieżące zadania własne w kwocie 42 
zł. (801-80101)
6) zaległą dotację na oświetlenie dróg za 2003r. przyznano w kwocie  2.480 zł. Środki te 
przeznacza się na finansowanie  odnowienia budynków świetlic wiejskich (921-92109)

2. Plan dotacji przyznanej  na podstawie podpisanego porozumienia z MEN jak również plan 
wydatków w kwocie 1.300 zł na finansowanie projektu “Razem w zjednoczonej Europie” 
doprowadza się do zgodności z klasyfikacją podaną w korekcie porozumienia oraz na 
dowodzie przekazania.(854-85412). Przeksięgowaniu podlegają również dokonane wydatki.

3.  Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.300 zł na dodatkach mieszkaniowych przeznacza się 
na wypłatę zasiłków dla pogorzelców – 6.000 zł (852-85214) oraz na przekazanie dotacji dla 
Caritasu na finansowanie zwiększenia zatrudnienia o ½ etatu od 1 października 2004r w Stacji 
Opieki Caritas w Baborowie – 3.300 zł (852-85295). Po zmianach plan dotacji na Stację 
Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego wynosić będzie 55.300 zł.

4. Kwotę zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie zieleni przeznacza się na uzupełnienie 
planu wynagrodzeń i pochodnych w Administracji Publicznej – 3.000 zł.

5. Kwotę zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym  “Tranzyt wodociągowy 
relacji Dzielów – Raków (010-01010)   przeznacza się na uzupełnienie planu na zadaniu 
inwestycyjnym “Zakup i montaż wiat przystankowych “ ( 600-60016)- 2.500 zł.

6. W związku ze zmianą zasad zatrudniania i wynagradzania  kierowców samochodów 
specjalistycznych w Ochotniczych Strażach Pożarnych, plan wynagrodzeń i pochodnych 
zmniejsza się o kwotę 14.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia usług w 
ramach umowy zlecenia. (754-75412).

7. Plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym  “eurząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny” realizowanym wspólnie z samorządem województwa ustala się na 2004r. w 
kwocie 600 zł z wyodrębnieniem jako  dotację dla Lidera realizacji projektu. (750-75023).

Ponadto w środkach specjalnych i Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska wprowadza się stan 
środków finansowych na początek roku, darowiznę oraz środki z ARiMR z jednoczesnym 
zwiększeniem planu wydatków.

Dotychczasową nazwę zadania inwestycyjnego “Węzeł żywieniowy” zmienia się na nazwę 
“Stołówka szkolna w Baborowie ” doprowadzając tym samym do zgodności nazwy zadania  z 
pierwotną dokumentacją. 
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