
 
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXIX-213/06 
Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia 14 lutego  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 258.954  
     

801  Oświata i Wychowanie 102.985  
 2700 - środki na dofin.własnych zadań bieżących 2.985  
 6330 - dotacje cel.otrzym.z BP na Real.inwest.własnych 100.000  
     
     

900  Gospodarka Komun. i Ochrona Środowiska 155.969  
 6298 - śr. na dof. inw.wł. pozyskane z innych źródeł 137.619  
 6339 - dot.cel.otrzym. z BP na realiz. inwestycji 

własnych 
18.350  

     
     
  Zmienia się plan przychodów o kwotę 85.000  
 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń 85.000  

 
 
 
 
II. Zmiana planu wydatków i rozchodów : 

Wprowadzane zmiany Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Zwiększenia Zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

  Zmienia się plan wydatków o kwotę 307.560 101.000 
750  Administracja Publiczna 1.000  

 75011 Urzędy Wojewódzkie 1.000  
  1. wydatki bieżące 1.000  
     
     

754  Bezpiecz. Publiczne i Ochrona przeciw pożarowa 50.000  

 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 50.000  
  2. wydatki majątkowe,  w tym : 50.000  
     - wydatki inwestycyjne 50.000  
     
     

801  Oświata i Wychowanie 256.560 101.000 
 80101 Szkoły Podstawowe 200.000 100.000 
  1. wydatki bieżące  100.000 
  2. wydatki majątkowe,  w tym : 200.000  
     - wydatki inwestycyjne 200.000  
     
 80104 Przedszkola 27.500  
  1. wydatki bieżące 1.500  
  2. wydatki majątkowe,  w tym : 26.000  
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     - wydatki inwestycyjne 26.000  
1 2 3 4 5 
 80110 Gimnazja 9.060 1.000 
  1. wydatki bieżące 5.560 1.000 
  2. wydatki majątkowe,  w tym : 3.500  
     - zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki 3.500  
     
 80195 Pozostała działalność 20.000  
  2. wydatki majątkowe,  w tym : 20.000  
     - wydatki inwestycyjne 20.000  

     
     

  Zmienia się plan rozchodów o kwotę 137.394  
 963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE 
137.394 

 

     
 
Uzasadnienie : 

1.Do budżetu Gminy Baborów na 2006r. wprowadza się : 
1) Dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 18.350 zł (900-90001-6339). Z otrzymanego zawiadomienia 

wynika kwota 19.946 zł. Nie mniej jednak na podstawie przedłożonego wniosku o płatność, kwota 
podlegająca rozliczeniu z Budżetem Państwa wynosi  18.350 zł. Dlatego też do budżetu wprowadza się 
kwotę, którą gmina faktycznie powinna otrzymać. 

2) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 137.619 zł  (900-90001-6298) jako udział w 
współfinansowaniu zadania w 2005r. pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 
ścieków w ul. Głubczyckiej w Baborowie”.  

       W trakcie realizacji  przedmiotowego zadania w 2005r. gmina założyła za budżet państwa 18.350 zł, a za 
środki z budżetu Unii Europejskiej  225 zł oraz zaciągnęła pożyczkę w ramach prefinansowania 137.394 zł.   

 
3) Dotację celową z Budżetu Państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na dofinansowanie prac na 

zadaniu ” Termomodernizacja obiektu szkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie” – 100.000 zł (801-
80101-6330) 

 
4) W oparciu o złożony wniosek przez Publiczne Gimnazjum w Baborowie do Fundacji Rozwoju Śląska oraz 

Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu na dofinansowanie projektu „Z przeszłości w przyszłość”, 
Fundacja przyznała środki w kwocie 2.985 zł. Środki te wprowadza się do budżetu  w dziale 801, rozdziale 
80110 i § 2700.  

 
5) Wolne środki w kwocie 85.000 zł - §  955. Analiza wykonania budżetu za 2005r. wykazuje możliwość 

wprowadzenia tej kwoty. 
 

6) Do budżetu wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą 
a) „Wymiana pieców centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Przedszkola w Suchej 

Psinie. Wartość zadania określono na 26.000 zł. Piec uległ awarii. Z uwagi na okres grzewczy 
wymiana pieca była niezbędna. 

b) „Zakup kserokopiarki na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Baborowie”. Wartość zakupów 
inwestycyjnych określono na 3.500 zł. 

c) „Zagospodarowanie terenu kompleksu szkolnego wraz z układem komunikacyjnym  w 
Baborowie przy ul. Wiejskiej 5a”.  Wstępną wartość kosztorysową zadania określono na 
kwotę 550.000 zł,  z czego wartość prac dokumentacyjnych  do wykonania w 2006r. określono 
na 20.000 zł. Przewiduje się realizować to zadanie  etapami w latach 2006-2009 

d) „Termomodernizacja obiektu szkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie”  w miejsce 
dotychczasowego zadania remontowego. Wartość prac na tym  zadaniu inwestycyjnym 
określa się na 300.000 zł, z czego w 2006r. planuje się wykonać prace za 200.000 zł przy 
udziale środków w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 100.000 zł. Przewiduje się realizować 
to zadanie etapami w latach 2006-2007. 

 
7) Do budżetu wprowadza się zadanie remontowe : 

a) „Remont pieca centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Baborowie” – 
1.500 zł. 

 
8) Środki planowane do otrzymania jak również wprowadzone wolne środki przeznacza się na : 

                             
                               -  na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie –  137.394 zł, 
 
                                - sfinansowanie wymiany pieców  centralnego ogrzewania w Publicznych Przedszkolu w Suchej Psinie –  
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                                   26.000 zł (801-80104) 
 
                                - sfinansowanie projektu „Z przeszłości w przyszłość” 5.560 zł (801-80110) z udziałem środków własnych 

2.575 zł i środków Fundacji Rozwoje Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych – 2.985 zł. 
 
                                - sfinansowanie zakupu kserokopiarki  na potrzeby Gimnazjum – 3.500 zł (801-80110) 
 
                                - z wydatków bieżących  Gimnazjum zdejmuje się 1.000 zł wcześniej planowane na remont kserokopiarki. 

Kwotę tę przeznacza się  na zabezpieczenie wydatków w Administracji Publicznej wynikających z 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. 

 
                                - sfinansowanie robót budowlanych na OSP Baborów – 50.000 zł (754-75412) 
                                 
                                - opracowanie dokumentacji na potrzeby zadania  inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu kompleksu 

szkolnego  wraz z układem komunikacyjnym w Baborowie przy ul. Wiejskiej 5 a  - 20.000 zł (801-
80195) 

 
                                 -  prace termomodernizacyjne na obiekcie szkolnym przy ul. Opawskiej w Baborowie – 200.000 zł (801-

80101) 
  
                                 - prac remontowych pieca centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Baborowie 1.500 zł 

(801-80104) 
 
                              
 Ponadto dokonuje się zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  w sposób następujący: 

1. Stan środków na początek roku - faktyczny 22.779 zł 
2. Stan środków na początek roku wprowadzony Uchwałą budżetową na 2006r. – 7.000 zł. 
3. Do wprowadzenia pozostaje 15.779 zł. 

Środki te proponuje się przeznaczyć na : 
1. Sfinansowanie końcowego etapu opracowania programu ochrony środowiska  - 7.310 zł - § 4300 
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji sprzątania świata – 469 zł. - § 4210 
3. Zakup pojemników do segregacji odpadów stałych – 5.000 zł - § 4210, 
4. Zakup koszty ulicznych – 3.000 zł - § 4210. 
 


