
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXVI-203/05
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 30  listopada  2005r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu

I. Zmiana planu dochodów i przychodów :
Dział Źródła 

pochodzenia 
dochodów - §

Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5

Zmienia się plan dochodów o kwotę 303.733 93.725

758 Różne rozliczenia 9.765
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 9.765

801 Oświata i Wychowanie 5.760 5.200
0750 - dochody z najmu i dzierżawy 2.760
6290 - śr. na dof. inwest.własnych poz. z innych źródeł 3.000
6330 - dot.cel.z BP na realizację  inwestycji  własnych 5.200

852 Pomoc Społeczna 150.860
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 105.860
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 45.000

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 137.048
0690 - wpływy z różnych opłat 110.000
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 27.048

900 Gospodarka Komun. i Ochrona Środowiska 88.525
6298 - śr. na dof. inw.wł. pozyskane z innych źródeł 88.525

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 300
0960 - otrzymane darowizny 300

Zmienia się plan przychodów o kwotę 30.000
952 Przychody z tytułu zaciągn. kredytów długoterm. 30.000

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5

Zmienia się plan wydatków o kwotę 343.832 163.824
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż 16.000

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 16.000
2. wydatki majątkowe,  w tym : 16.000
   - wydatki inwestycyjne 16.000



1 2 3 4 5
801 Oświata i Wychowanie 62.325 35.900

80101 Szkoły Podstawowe 6.660 13.200
1. wydatki bieżące,   w tym : 3.660 8.000
   - wynagrodzenia i pochodne 8.000

2. wydatki majątkowe,  w tym: 3.000 5.200
   - wydatki inwestycyjne 3.000 5.200

80104 Przedszkola 27.400
1. wydatki bieżące,  w tym : 27.400
   - wynagrodzenia i pochodne 27.400

80110 Gimnazja 11.265 22.700
1. wydatki bieżące,  w tym : 11.265 22.700
   - wynagrodzenia i pochodne 11.265 22.700

80195 Pozostała działalność 17.000
2. wydatki majątkowe,  w tym : 17.000
   - wydatki inwestycyjne 17.000

852 Pomoc Społeczna 150.860
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. I rent. 104.611

1. wydatki bieżące 104.611

85228 Usługi opiekuńcze 1.249
1. wydatki bieżące,  w tym : 1.249
   - wynagrodzenia i pochodne 450

85295 Pozostała  działalność 45.000
1. wydatki bieżące 45.000

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 110.900
85401 Świetlice dla uczniów 110.900

1. wydatki bieżące,  w tym : 104.900
   - wynagrodzenia i pochodne 17.750

2. wydatki majątkowe,  w tym : 6.000
    - wydatki na zakupy inwestycyjne 6.000

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 127.924
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 127.924

2. wydatki majątkowe,  w tym : 127.924
   - wydatki inwestycyjne 127.924

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 3.747
92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 300

1. wydatki bieżące 300

92116 Biblioteki 3.447
1. wydatki bieżące 3.447
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Uzasadnienie :
1.Na podstawie otrzymanych zawiadomień, w budżecie  wprowadza się zmiany  ;

1) Zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9.765 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie  odpraw emerytalnych. 

2) W dziale Pomoc Społeczna zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 45.000 zł z 
przeznaczeniem  na  dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących – 852 – 
85295 . Na zadania zlecone zwiększa się plan dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych  o kwotę 104.611 zł 
(852-85212) oraz w zakresie usług opiekuńczych  o kwotę 1.249 zł, z czego na wynagrodzenia  przeznacza 
się 450 zł (852-85228)

3) Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 27.048 zł na dofinansowanie wydatków związanych z 
udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów. W roku bieżącym gmina zabezpieczyła niezbędne środków 
w ramach dochodów własnych, stąd też przyznana kwota dotacji zmniejsza plan przychodów z tytułu 
kredytów długoterminowych. 

4) Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisanych  umów na realizację zadania pod 
nazwą „ Budowa łącznika na terenie szkoły w Baborowie przy ul. Wiejskiej 5a” wartość zadania uległa 
zmniejszeniu. W związku z tym udział środków w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zmniejsza się o 5.200 
zł.  O tę kwotę zmniejsza się również plan wydatków tego zadania.(801-80101)

2. Do budżetu wprowadza się otrzymane darowizny na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek – 300 zł (921-
92109)

3. Do budżetu wprowadza się nowe zadania pod nazwą :
1) W zakresie wydatków majątkowych : 

a) „Wymiana  pieca centralnego ogrzewania w budynku oświatowym w Księżym Polu „ (z 
uwagi na awarię pieca w miesiącu październiku 2005r. w stopniu uniemożliwiającym dalsze 
jego użytkowanie, wymiana była koniecznością)

b) „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Suchej 
Psinie” ( z uwagi na awarie pieca w miesiącu listopadzie 2005r. w stopniu uniemożliwiającym 
dalsze jego użytkowanie, wymiana jest koniecznością)

c) „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem „ – na potrzeby stołówki szkolnej

2) W zakresie wydatków bieżących remontowych :
a) Wymiana 4 okien  w budynku  Publicznego Przedszkola w Sułkowie „. Źródłem finansowania 

tych prac remontowych będą środki  zabezpieczone w planie finansowym przedszkola w 
ramach wydatków bieżących. Kierownik Jednostki, w ramach posiadanych upoważnień 
dokona stosownych zmian w planie finansowym jednostki.

b) Wymiana 2 okien w budynku Biblioteki w Baborowie. 
.

                                                     Kierownicy Jednostek , w ramach posiadanych upoważnień dokonają  stosownych zmian 
w swoich planach  finansowych,  celem zabezpieczenia środków na finansowanie tych prac.

4. Zadania inwestycyjne pod nazwą „ Utworzenie Miejsca Wspólnych Spotkań Mieszkańców w Rakowie” i 
„Modernizacja Miejsca Rekreacji i Sportu w Suchej Psinie” w oparcie o podpisane umowy będą realizowane w 
2006 roku, stąd też w budżecie dokonuje się zmian w planie dochodów w zakresie planowanych środków 
strukturalnych jak również w zakresie wydatków (900-90004). Niewydatkowane środki własne na te zadania 
stanowią kwotę 39.399 zł. W części środki te przeznacza się na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku 
oświatowym w Księżym Polu – 17.000 zł ( 801-80195), na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku OSP 
wraz ze świetlicą wiejską w Suchej Psinie – 16.000 (754-75412),  natomiast 3.447 zł  przeznacza się na zakup 
księgozbioru do bibliotek funkcjonujących na terenie gminy (921-92116). 
O pozostałe środki tj. o 2.952 zł  zmniejsza się   plan przychodów z tytułu kredytów  długoterminowych.

4. Kalkulacja wpływów za wydane posiłki ze stołówki szkolnej wykazuje przewidywane wykonanie na koniec roku 
około 300.000 zł. W związku z tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem 
planu wydatków, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby stołówki, zakup sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem, jak również na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych w związku z  koniecznym 
dodatkowym zatrudnieniem w stołówce  ( 854-85401). 

5. Do budżetu wprowadza się otrzymane dochody za wynajem mienia gminnego z tytułu :
1) wynajęcia sali komputerowej – 2.760 zł (801-80101)

              Środki te przeznacza się na utrzymanie sali komputerowej.

6. Na podstawie złożonego wniosku  do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
Okręgowy w Opolu  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej na autobus 
szkolny”, gmina otrzymała  w ramach „Prewencji Przeciwwypadkowej” 3.000 zł. Kwotę wprowadza się w dziale 
Oświata i Wychowanie, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zadanie.
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7. Pozostałe zmiany wprowadzane do budżetu są zmianami wewnętrznymi w zakresie oświaty  i edukacyjnej opieki 
wychowawczej polegające na zabezpieczeniu środków w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 
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