
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIX-140/04

Rady Miejskiej w Baborowie
z dni 10 grudnia  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 52.357 96.388

700 Gospodarka Mieszkaniowa 875 875
2010 - dotacje celowa na bieżące zadania zlecone 875
0840 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 875

750 Administracja Publiczna 22.000
6610 - dotacje cel. z gminy na zakupy inwestycyjne 22.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 28.582
0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych 28.582

758 Różne rozliczenia 28.582
2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 28.582

801 Oświata i Wychowanie 900 96
2030 - dotacje celowa na bieżące zadania własne 900 96

852 Pomoc Społeczna 66.835
2030 - dotacje celowa na bieżące zadania własne 66.835

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia

Zmienia się plan wydatków o kwotę 64.750 108.781
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa 26.500 3.500

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 3.500 3.500
2. wydatki majątkowe,  w tym : 3.500 3.500
   - remiza OSP Baborów 3.500
  - remiza OSP Dziećmarów 3.500

75414 Obrona Cywilna 1.000
1. wydatki bieżące 1.000

75495 Pozostała działalność 22.000
2. wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne 22.000



1 2 3 4 5
801 Oświata i Wychowanie 29.110 17.236

80101 Szkoły Podstawowe 17.930 1.696
1. wydatki bieżące 17.930 1.696
   - wynagrodzenia i pochodne 1.600 1.600

80104 Przedszkola 580
1. wydatki bieżące 580
   - wynagrodzenia i pochodne 580

80110 Gimnazjum 2.800 15.540
1. wydatki bieżące 2.800 15.540
   - wynagrodzenia i pochodne 15.540
   

80114 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 6.900
1. wydatki bieżące 6.900
   - wynagrodzenia i pochodne 4.800

80195 Pozostała działalność 900
1. wydatki bieżące 900

851 Ochrona Zdrowia 1.200
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.200

1. wydatki bieżące 1.200
   - wynagrodzenia i pochodne 1.200

852 Pomoc Społeczna 66.835
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 66.835

1. wydatki bieżące 66.835

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.740 6.330
85401 Świetlice szkolne 2.740 6.330

1. wydatki bieżące 2.740 6.330
   - wynagrodzenia i pochodne 2.640

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 3.000
90095 Pozostała działalność 3.000

1. wydatki bieżące 3.000

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa  Narodowego 1.800 11.880
92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby 1.800 1.400

1. wydatki bieżące 1.800 1.400
  - wynagrodzenia i pochodne 1.800 1.400
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92116 Biblioteki 10.480
1. wydatki bieżące 10.480
   - wynagrodzenia i pochodne 10.480

926 Kultura Fizyczna i Sport 3.400
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.400

1. wydatki bieżące 3.400
   - wynagrodzenia i pochodne 400
   - dotacje 2.000

Uzasadnienie :
1. Na podstawie otrzymanych zawiadomień

1)  zwiększa się plan dotacji celowej na bieżące zadania własne i plan wydatków  o 900 zł. na 
finansowanie kosztów sesji kwalifikacyjnej ( 801-80195)

2) zwiększa się plan dotacji celowej na bieżące zadania zlecone o kwotę 875 zł z tytułu 
utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów – (700-
70005-2010 ) z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów własnych o wymienioną 
kwotę z tytułu sprzedaży składników majątkowych (700-70005-0840),

3) zmniejsza się plan dotacji celowej na bieżące zadania własne i plan wydatków o kwotę 96 
zł z tytułu niewykorzystanych środków na wyprawki szkolne (801-80101 – 2030)

4) zmniejsza się plan dotacji celowej na bieżące zadania własne i plan wydatków o kwotę 
66.835 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę zasiłków okresowych ( 852-
85214-2030)

5) zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa w pozycji podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 28.582 zł 
(756-75621-0010)  z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów subwencji ogólnej w 
pozycji środki na uzupełnienie dochodów gmin ( 758-75802-2750). Na podstawie 
przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania dochodów z tytułu udziału gmin w 
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w pozycji podatek dochodowy od osób 
fizycznych  stwierdzono, że szacunkowe ustalenie planu przez Ministerstwo Finansów nie 
będzie wykonane w 2004 roku.

      
2. Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Branice na współfinansowanie zakupu 

samochodu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji do budżetu wprowadza się dotację celową 
otrzymaną z Gminy Branice w wysokości 22.000 zł na zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. O wymienioną kwotę 
zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne (754-75495).

3. Zmiany wewnętrzne w zakresie wydatków bieżących  dokonuje się celem  zabezpieczenia środków 
na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w  placówkach szkolno-wychowawczych 
i kulturalnych, sfinansowanie bieżących wydatków i zakup opału na potrzeby kotłowni przy ul. 
Wiejskiej.

4. zabezpiecza się również w planie środki własnych  na remont radiostacji z zakresu Obrony 
Cywilnej – 1.000 zł (754-75414)

     Na potrzeby Gminnego Stowarzyszenia LZS zwiększa się dotacje  w wysokości 2.000 zł   na 
sfinansowanie zakupu elementów ogrodzeniowych – ogrodzenie boiska w Boguchwałowie.

             Środki na potrzeby wymienione w pkt.4 pochodzić będą ze zmniejszenia planu wydatków działu 
               900. 

       5. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków 
inwestycyjnych na zadaniu „Remiza OSP Dziećmarów o kwotę 3.500 zł z jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Remiza OSP Baborów”.

3


	Wyszczególnienie
	Wprowadzane zmiany

	Zmniejszenia
	Dział
	Rozdział
	Wyszczególnienie
	Wprowadzane zmiany

	Zmniejszenia
	             Środki na potrzeby wymienione w pkt.4 pochodzić będą ze zmniejszenia planu wydatków działu 
	       5. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków       inwestycyjnych na zadaniu „Remiza OSP Dziećmarów o kwotę 3.500 zł z jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Remiza OSP Baborów”.



