
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr X. 74/03 Rady

Miejskiej w Baborowie
z dnia  3  grudnia  2003r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6
Zmienia się plan dochodów o kwotę 76.002 1.515

750 Administracja Publiczna 58.800
246 - środki otrzymane  od poz. Jsfp na realiz. Zadań bieżac. 58.800

758 Różne rozliczenia 14.048
292 - subwencje z budżetu państwa 14.048

853 Opieka Społeczna 3.086
203 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 3.086

900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska 68 1.515
040 - opłata produktowa 68
631 - dotacje celowe na inwestycyjne zadania zlecone 1.515

Zmienia się plan wydatków o kwotę 175.957 101.470
600 Transport i łączność 18.700

60016 Drogi publiczne gminne 18.700
1. wydatki bieżące 18.700

700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.020 3.020
70004 Różne jedn .obsługi gospodarki mieszkaniowej 3.020

1. wydatki bieżące,  w tym : 3.020
   - wynagrodzenia i pochodne 3.020

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.020
1. wydatki bieżące,  w tym : 3.020
   - wynagrodzenia i pochodne 3.020

750 Administracja Publiczna 98.600
75023 Urząd Miejski 98.600

1. wydatki bieżące,  w tym : 98.600
   - wynagrodzenia i pochodne 86.400

758 Różne rozliczenia 14.000 14.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 14.000 14.000

1. wydatki  bieżące ( rezerwy ogólne) 14.000
1. wydatki bieżące ( rezerwy celowe) 10.000
2. wydatki majątkowe 4.000

1 2 3 4 5 6
801 Oświata i Wychowanie 43.278 28.000



80101 Szkoły Podstawowe 10.482
1. wydatki bieżące,  w tym : 10.482
   - wynagrodzenia i pochodne 9.252

80110 Gimnazjum 4.796 28.000
1. wydatki bieżące,  w tym : 4.796 28.000
   - wynagrodzenia i pochodne 4.796 28.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 28.000
1. wydatki bieżące 28.000

853 Opieka Społeczna 3.821 735
85315 Dodatki Mieszkaniowe 3.167 81

1. wydatki bieżące,  w tym : 3.167 81
   - wynagrodzenia i pochodne 81

85319 Ośrodek Pomocy Społecznej 654 654
1. wydatki bieżące,   w tym : 654 654
   - wynagrodzenia i pochodne 654

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.460
85404 Przedszkola 2.460

1. wydatki bieżące 2.460

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 68 37.015
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.515

2. wydatki majątkowe 1.515

90020 Wpływy i wyd. zwiazane z gr.sr. z opłat produktow. 68
1. wydatki bieżące 68

90095 Pozostała działalność 35.500
1. wydatki bieżące,  w tym : 35.500
   - wynagrodzenia i pochodne 27.600

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 2.510
92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.050

1. wydatki bieżące 2.050

92116 Biblioteki 460
1. wydatki bieżące 460

1 2 3 4 5 6
926 Kultura Fizyczna i Sport 8.200

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 8.200
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1. wydatki bieżące,   w tym : 8.200
   - dotacje  7.200

Uzasadnienie :
1. Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach w planie dotacji celowych:

1) zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne i plan wydatków na 
dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych  o kwotę 3.086 zł ( 853-
85315),

2) zmniejsza się plan dotacji celowej na inwestycyjne zadania zlecone i plan 
wydatków inwestycyjnych z zakresu oświetlenia dróg o kwotę 1.515 zł ( 900-
90015)

2. Plan opłaty produktowej urealnia się do wysokości otrzymanych środków . Środki te 
przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę 68 zł (900-
90020).

3. Otrzymaną refundację z PUP w kwocie 58.800 zł  przenosi się do dochodów i o tę kwotę 
zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zadanie to przenosi się z działu 900  do 
działu 750 i w związku z tym przeksięgowaniu podlegają również poniesione do tej pory 
wydatki.

4. Rezerwę celową  na wydatki bieżące ( 10.000 zł ) oraz  rezerwę ogólną  na wydatki 
majątkowe ( 4.000 zł )   przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki 
bieżące – 14.000 zł ,

5. Zmiany w planie wydatków  w zakresie pomocy społecznej dokonuje się celem 
zabezpieczenia środków w planie na bieżące wydatki  oraz wynagrodzenia i pochodne w 
zakresie dodatków mieszkaniowych.

6. Przeniesienia planu wynagrodzeń i pochodnych w dziale „Gospodarka Mieszkaniowa” 
dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę palaczy  c.o. w budynku 
mieszkalnym stanowiącym gminny zasób nieruchomości i administrowanym przez 
Urząd.

7. Środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale Transport w kwocie 
18.700 zł przeznacza się na 

1) urealnienie planu odpisu na ZFŚS – 4.300 zł (750-75023), 
2) wykonanie badania technicznego kotłów wodnych wraz z instalacją centralnego 

ogrzewania – 1.230 zł (801-80101), 2.460 zł (854-85404), 2050 zł 921-92109), 
460 zł (921-92116),

3) zakup niezbędnych materiałów do remontu szatni sportowej – 1.000 zł (926-
92605),

4) przekazanie dotacji dla GZ LZS – 7.200 zł (926-92605),

8. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu subwencji oświatowej w kwocie 
14.048 zł  na dofinansowanie wypłat odpraw emerytalnych i nauczania indywidualnego 
zwiększa się odpowiednio plan dochodów i wydatków.
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