
 
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXI-228/06 
Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia 27 kwietnia  2006r. 
 

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu 
 
I. Zmiana planu dochodów i przychodów : 

Wprowadzane zmiany Dział Źródła    
pochodzenia  
dochodów - § 

Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

  Zmienia się plan dochodów o kwotę 44.750  
     

852  Pomoc Społeczna 9.000  
 2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 9.000  
     
     

921  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 35.750  
 0960 - otrzymane darowizny 750  
 2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 35.000  
     
     
     
  Zmienia się plan przychodów o kwotę 139.500  
 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń – wolne środki 139.500  

 
 
 
II. Zmiana planu wydatków  : 

Wprowadzane zmiany 
Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Zwiększenia Zmniejszenia 
1 2 3 4 5 

  Zmienia się plan wydatków o kwotę 186.150 1.900 
700  Gospodarka Mieszkaniowa 10.000  

 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami 10.000  
  1. wydatki bieżące 10.000  
     
     

754  Bezpieczeństwo Publiczne  i Ochrona p. poż. 6.000  
 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 6.000  
  2. wydatki majątkowe,  w tym: 6.000  
     - wydatki inwestycyjne 6.000  
     
     

801  Oświata i Wychowanie 25.000  
 80195 Pozostała działalność 25.000  
  2. wydatki majątkowe,  w tym : 25.000  
     - wydatki inwestycyjne 25.000  
     

852  Pomoc Społeczna 9.000  
 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 9.000  
  1. wydatki bieżące,  w tym: 9.000  
     - wynagrodzenia i pochodne 9.000  
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1 2 3 4 5 
900  Gospod. Komunalna i Ochrona Środowiska 51.500  

 90002 Gospodarka odpadami 16.500  
  1. wydatki bieżące 16.500  
     
 90004 Utrzymanie zieleni 15.000  
  1. wydatki bieżące 15.000  
     
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000  
  1. wydatki bieżące 20.000  
     
     

921  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 84.650 1.900 
 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 27.650 1.900 
  1. wydatki bieżące,  w tym : 2.650 1.900 
     - wynagrodzenia i pochodne 1.900  
     
  2. wydatki majątkowe,  w tym: 25.000  
     - wydatki inwestycyjne 25.000  
     
 92120 Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami 57.000  
  1. wydatki bieżące 57.000  

 
 
Uzasadnienie : 

1. W planie wydatków dla zadania „Przyjaźń otwiera granice” wyodrębnia się 1.900 zł na 
wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych na finansowanie prac wykonywanych w 
ramach umowy  zlecenia (921-92109). 

2. Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu otrzymał darowiznę w kwocie 750 zł na 
zakup strojów dla zespołu Mażoretek. Środki te przeznacza się na wydatki  określone 
przez darczyńców (921-92109). 

3. Kalkulacja  kosztów remontu figurki Maryjnej w Rynku w Baborowie wynosi 75.000 zł 
Do chwili obecnej w budżecie na to zadanie zapisano 18.000 zł pochodzące z 
darowizny otrzymanej na ten cel w roku ubiegłym. Na podstawie złożonego wniosku do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków gmina otrzyma dofinansowanie tego zadania 
w kwocie 35.000 zł (921-92120-2030). Z wolnych środków przeznacza się na to 
zadanie 22.000 zł 

4. Eksploatację składowiska odpadów stałych w Baborowie prowadzi Zakład Usług 
Komunalnych w Baborowie w oparciu o podpisana umowę. W celu zabezpieczenia 
środków w planie wydatków na wyrównanie kosztów eksploatacji wysypiska z 
wolnych środków wprowadza się do planu wydatków 16.500 zł (900-90002). 

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na remont budynku przy ul. Kościuszki 
3 w Baborowie w związku z koniecznością zmodernizowania o podjazd do budynku 
(700-70005). 

6. Do  budżetu gminy Baborów na 2006r. wprowadza się: 
1)  zadanie remontowe pod nazwą: 

a) „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Baborów”.  Prace 
remontowo- montażowe finansowane będą ze środków wykonawcy . 
Natomiast opracowania dokumentacyjne finansowane będą ze środków 
zamawiającego. W związku z tym z wolnych środków przeznacza się 
na te opracowania 20.000 zł (900-90015) 
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2) zadania inwestycyjne pod nazwą : 
a) wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku po byłym przedszkolu w 
Dziećmarowie. Przewidywany koszt skalkulowano na 25.000 zł. Kwotę tą 
wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych (801-80195). 
b) wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w 
Tłustomostach. Przewidywany koszt skalkulowano na 25.000 zł. Kwotę ta 
wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych (921-92109) 
c) zakup urządzeń do zabezpieczenia gotowości bojowej - w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej ( 754-75412) 

7. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na  
finansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracownikom świadczącym 
pracę socjalną w środowisku do budżetu wprowadza się kwotę 9.000 zł (852-85219) 

8. Na niezbędne prace remontowe i porządkowe konieczne do wykonania na terenach 
zielonych i placach zabaw przeznacza się 15.000 zł. 

 


