
 
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXX-222/06 
Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia 23  marca  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 171.164  
600  Transport i łączność 88.000  

 6298 - środki pozyskane z innych źródeł 88.000  
     

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn 14.534  
 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych 14.534  
     

758  Różne rozliczenia 7.070  
 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 7.070  
     

852  Pomoc Społeczna 25.920  
 2460 - środki otrzym.od poz.jsfp na realiz.zadań bieżąc. 25.920  
     

854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza 15.155  
 2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 15.155  
     
     

921  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 20.485  
 2708 - środki na dofin.własnych zadań bieżących 18.075  
 2039 - dot. cel.otrzym.z BP na real.własn. zad. bieżących 2.410  
     
     
  Zmienia się plan przychodów o kwotę 56.500  
 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń – wolne środki 56.500  

 
 
 
II. Zmiana planu wydatków i rozchodów : 

Wprowadzane zmiany 
Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Zwiększenia Zmniejszenia 
1 2 3 4 5 

  Zmienia się plan wydatków o kwotę 240.284 12.620 
600  Transport i łączność 116.000  

 60016 Drogi publiczne gminne 116.000  
  2. wydatki majątkowe,  w tym : 116.000  
     - wydatki inwestycyjne 116.000  
     
     

750  Administracja Publiczna 21.220 4.700 
 75023 Urząd Miejski 16.520  
  1. wydatki bieżące,  w tym  4.320  
     - wynagrodzenia i pochodne 4.320  
1 2 3 4 5 
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  2. wydatki majątkowe,  w tym: 12.200  
     - wydatki na zakupy inwestycyjne 12.200  
     
 75075 Promocja JST 4.700 4.700 
  1. wydatki bieżące,  w tym : 4.700 4.700 
     - wynagrodzenia i pochodne 4.700  
     
     

754  Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.poż 3.600 3.600 
 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 3.600 3.600 
  1. wydatki bieżące,  w tym : 3.600 3.600 
     - wynagrodzenia i pochodne 3.600  
     
     

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  4.320 
  1. wydatki bieżące,  w tym :  4.320 
     - wynagrodzenia i pochodne  4.320 
     
     

801  Oświata i Wychowanie 17.000  
 80110 Gimnazja 17.000  
  1. wydatki bieżące 17.000  
     
     

852  Pomoc Społeczna 43.209  
 85295 Pozostała działalność 43.209  
  1. wydatki bieżące 43.209  
     
     

854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza 15.155  
 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15.155  
  1. wydatki bieżące 15.155  
     
     

921  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 24.100  
 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 24.100  
  1. wydatki bieżące 24.100  
     
     

 
 
Uzasadnienie : 
1.Do Euroregionu „Silesia”-Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry  Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu złożył 

wniosek w ramach dzialania 2.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych – INTEREG IIIA o dofinansowanie projektu pod nazwą  
„Przyjaźń otwiera granice” Wniosek został zatwierdzony przez Komitet Sterujący. W związku z czym do budżetu 
wprowadza się po stronie dochodów środki przyjęte we wniosku :  
1) Dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 2.410 zł (921-92109-2039).  
2) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.075 zł  (921-92109-2708) jako udział w współfinansowaniu 

zadania. 
Koszt realizacji projektu skalkulowano na 24.100 zł. Pozostała kwota będąca udziałem własnym gminy tj.  3.615 zł 
została zabezpieczona z wolnych środków.   

 
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na gminy obowiązek 
organizowania prac społecznie użytecznych. Przewidywany koszt tych prac skalkulowano na 43.209 zł, przy czym z 
Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach gmina otrzyma refundację w wysokości do 60% poniesionych wydatków. W 
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związku z tym do budżetu po stronie dochodów wprowadza się kwotę należnej refundacji tj. 25.920 zł (852-85295-2460) 
natomiast po stronie wydatków wprowadza się kwotę 43.209 zł (852-85295) na finansowanie prac społecznie użytecznych. 
 
3. Zmiana planu wydatków w zakresie Promocji JST – dział 750-75075  dotyczy wyodrębnienia w budżecie środków w    
zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niezbędnych przy realizacji projektu „Razem w Europie”. 
 
4. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 756-75647  o kwotę 4.320 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków działu 
750 -75023  dotyczy zapewnienia możliwości sfinansowania wydatków wynikających z  art. 144 ustawy  Ordynacja 
podatkowa. 
 
5. Zmiana w planie wydatków w zakresie działu 754-75412 wynika ze zmiany formy wynagradzania Komendanta  Miejsko 
Gminnego OSP nadzorującego zapewnienie gotowości bojowej. 
 
6. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o  ostatecznych kwotach subwencji ogólnej jak również udziału w podatku 
dochodowego od osób fizycznych,  zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.070 
zł oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 14.534 zł. 
 
7. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 15.155 zł na dofinansowanie Pomocy 
materialnej dla uczniów, do budżetu wprowadza się stosowne zmiany w planie dochodów jak i w planie wydatków. 
 
8. W wyniku przeglądu dachów na obiektach oświatowych stwierdzono konieczność remontu dachu na obiekcie szkolnym w 
Baborowie przy ul. Wiejskiej 5a. Wartość prac remontowych określono na 17.000 zł.  Kwotę tę wprowadza się do planu 
wydatków (801-80110) . 
 
9. Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie pod nazwą „Zakup kserokopiarki „  na potrzeby Urzędu 
Miejskiego na wartość 12.200 zł. Kwotę tę wprowadza się do planu wydatków (750-75023) jak również do planu finansowania 
inwestycji.  
 
10. Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi bocznej w Rakowie” otrzymuje nazwę : 
Przebudowa i remont drogi wraz z budową zatoki parkingowej w Rakowie”.  Zaktualizowana wartość kosztorysowa zadania 
wynosi  260.000 zł. Zadanie planuje się realizować przy współfinansowaniu środków strukturalnych SPO Rolnictwo. Udział 
tych środków w realizacji zadania wynosi 80% wartości kosztorysowej. W chwili obecnej w budżecie zapewnione są środki w 
wysokości 144.000 zł w tym  środki strukturalne 120.000 zł.  W związku z tym plan dochodów zwiększa  się  88.000 zł ( 600-
60016-6298) jako uzupełnienie należnego udziału środków SPO – Rolnictwo. Natomiast plan wydatków na to zadanie 
zwiększa się o kwotę 116.000 zł. (600-60016) . Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków będą środki 
strukturalne i  wolne środki. 
 
11. Do budżetu wprowadza się wolne środki w kwocie  56.500 zł na zapewnienie udziału własnego przy realizacji zadania  
omówionego w pkt.1, 2 i 10,   zapewnienie sfinansowania zadania wykazanego w pkt.9. 
 

 


