
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIII-247/06

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 31 sierpnia  2006r.

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 28.864 227.611
600 Transport i łączność 208.000

6298 - środki na dofin. własn. incest. poz. z innych źródeł 208.000

750 Administracja Publiczna 18.000 1.511
2020 - dotacje celowe na zadania realiz. na podst..poroz. 1.511
2460 - środki od pozost.j.s.f.p. na zadania bieżące 18.000

801 Oświata i Wychowanie 7.664
0960 - otrzymane darowizny 1.800
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 5.864

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.700
2020 - dotacje celowe otrzym. z BP na podst.porozumień 2.700

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 500 18.100
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 8.100
0960 - otrzymane darowizny 500
2700 - śr. na dofin.wł.zad.bież.pozysk. z innych źródeł 10.000

Zmienia się plan przychodów o kwotę 5.950
9550 Przychody z tytułu innych rozliczeń – wolne środki 5.950

II. Zmiana planu wydatków   :
Dział Rozdział Wyszczególnienie

Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
Zmienia się plan wydatków o kwotę 107.244 300.041

010 Rolnictwo 1.700
01095 Pozostała działalność 1.700

1. wydatki bieżące,  w tym : 1.700
   - dotacje 1.700



1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 6.500 252.000

60016 Drogi publiczne gminne 6.500 252.000
1. wydatki bieżące 6.500
2. wydatki majątkowe,  w tym : 252.000
   - wydatki inwestycyjne 252.000

750 Administracja Publiczna 18.000 1.511
75011 Urzędy Wojewódzkie 1.511

1. wydatki bieżące,  w tym : 1.511
   - wynagrodzenia i pochodne 1.080

75023 Urząd Miejski 18.000
1. wydatki bieżące  w tym : 18.000
   - wynagrodzenia i pochodne 18.000

801 Oświata i Wychowanie 30.914 15.800
80101 Szkoły Podstawowe 12.095 10.000

1. wydatki bieżące 12.095
2. wydatki majątkowe,  w tym : 10.000
   - wydatki inwestycyjne 10.000

80110 Gimnazjum 300 5.800
1. wydatki bieżące,  w tym: 300 5.800
   - wynagrodzenia i pochodne 1.200

80195 Pozostała działalność 18.519
1. wydatki bieżące 18.519

852 Pomoc Społeczna 510 510
85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 510 510

1. wydatki bieżące 510
2. wydatki majątkowe,  w tym : 510
   - wydatki na  zakupy inwestycyjne 510

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 8.500
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 7.300

1. wydatki bieżące 7.300

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1.200
1. wydatki bieżące,  w tym : 1.200
   - wynagrodzenia i pochodne 1.200

900 Gospod. Komununalna i Ochrona Środowiska 36.300 1.300
90002 Gospodarka Odpadami 35.000

1. wydatki bieżące 35.000



1 2 3 4 5
90015 Oświetlenie ulic 1.300 1.300

1. wydatki bieżące, w tym: 1.300 1.300
   - wynagrodzenia i pochodne 1.300

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 4.820 28.920
92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.820

1. wydatki bieżące 1.820

   
92120 Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami 3.000 11.100

1. wydatki bieżące,  w tym : 3.000 11.100
   - wynagrodzenia i pochodne 3.000

92195 Pozostała działalność 17.820
1. wydatki bieżące 17.820

Uzasadnienie :

1. Na podstawie otrzymanych zawiadomień do budżetu wprowadza się następujące zmiany : 
1) zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania realizowane przez Gminę na podstawie 

porozumień i plan wydatków o kwotę 1.511 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania z zakresu 
administracji rządowej – wydawanie paszportów -750-75011.

2) Zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 5.519 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników – 801-80195.

3) zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 345 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów – 801-80101.

2. Na podstawie podpisanej umowy z Konserwatorem Zabytków w Opolu  na dofinansowanie  remontu figurki 
Maryjnej w Rynku  zmniejsza się plan dotacji i plan wydatków o kwotę 8.100 zł. Jednocześnie w planie 
wydatków wyodrębnia się wynagrodzenia  i pochodne na wartość 3.000 zł  celem możliwości sfinansowania 
opracowań dokumentacyjnych, które będą sporządzane przez  osoby fizyczne – 921-92120.

3. Ponadto do budżetu wprowadza się :
1) Otrzymane darowizny : 

a) 1.500 zł na  pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Baborowie-801-80101, 

b) 300 zł na zakup toneru na potrzeby Gimnazjum- 801-80110,  
c) 500 zł na utrzymanie zespołu Mażoretki – 921-92109,

2) Refundację z Powiatowego Biura Pracy  wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach 
prac interwencyjnych – 18.000 zł. Środki przeznacza się  na wypłatę wynagrodzeń i 
pochodnych od wynagrodzeń określonych przepisami prawa. 

3) Na podstawie złożonego wniosku i podpisanego porozumienia o dofinansowanie projektu  pod 
nazwą „Spotkania realne i wirtualne” wprowadza się dotację celową   w kwocie 2.700 zł. Na 
zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu przenosi się 4.600 zł z Gimnazjum do 
działu 854-85412. Razem koszt realizacji projektu wynosi 7.300 zł.

4) W celu zabezpieczenia udziału własnego w finansowaniu projektu „Jesteśmy równi 
„ realizowanego w ramach  Rządowego programu wspierania  powstawania i realizacji 
regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania  szans edukacyjnych z planu 
Gimnazjum przenosi się  1.200  zł do działu 854-85415.  Razem koszt realizacji projektu 



wynosi  10.500 zł tj. dotacja z Budżetu Państwa  wprowadzona do budżetu 22.06.2006r.– 
5.250 zł, środki własne – 1.200 zł, wolontariat – 4.050 zł, 

5) Z budżetu gminy zdejmuje się zadanie remontowe „Świetlica-nasze oczko w głowie” w 
związku z odmową przyznania środków z Fundacji Wspomagania Wsi. W związku z tym,  z 
planu dochodów i z planu wydatków zdejmuje się 10.000 zł jako udział FWW – 921-92195, a 
udział własny w kwocie 7.820 zł przeznacza się następująco:

a) 6.500 zł na uzupełnienie planu zadania pod nazwą  „remont dróg na terenie Osiedla 
Akacjowego”  – 600-60016,

b) 1.320 zł na zwiększenie środków w planie na finansowanie kosztów bieżących 
działalności kulturalnej – 921-92109 

 6)    Zadanie inwestycyjne  pod nazwą „Przebudowa i remont drogi wraz z budową zatoki 
parkingowej w Rakowie„  przenosi się do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z uwagi na 
brak możliwości sfinansowania tego zadania w roku bieżącym. Gmina nie otrzyma 
planowanego dofinansowania ze środków strukturalnych  - SPO.  

         Planowane źródła finansowania zadania w 2006 roku to środki strukturalne SPO 
       208.000 zł i środki  własne 52.000 zł 600-60016) . 
       Dotychczas poniesione wydatki na opracowania   dokumentacyjne  wynoszą 7.195 zł i zostały 
       poniesione ze środków własnych. 
      W związku z tym,  z planu dochodów i z planu wydatków  zdejmuje się 208.000 zł. Ze 

środków własnych  plan na tym zadaniu  pozostawia się 8.000 zł. Natomiast niewykorzystane 
środki  własne w wysokości  44.000 zł przeznacza się na uzupełnienie  planu wydatków na 
wyrównanie  nierentownej działalności składowiska odpadów stałych w Baborowie – 35.000 
zł ( 900-90002) i 9.000 zł na  „Remont dachu na obiekcie oświatowym w Dziećmarowie 

6) Na zadaniu „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów” wyodrębnia się 
1.300 zł na wynagrodzenia i pochodne, celem możliwości sfinansowania opracowania 
kosztorysu przez osobę fizyczną – 900-90015.

7) Z zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej zdejmuje się 510 zł i przeznacza 
na bieżące zakupy Ośrodka – 852-85219.

8) Z zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Termomodernizacja obiektu szkolnego przy ul. 
Opawskiej w Baborowie” zdejmuje się z planu wydatków inwestycyjnych 10.000 zł i 
przeznacza się na  remonty bieżące tego obiektu tj.:  801-80101

a) remont  bieżący daszku nad wejściem awaryjnym  – 4.500 zł,
b) wykonanie opaski zabezpieczającej elewację budynku sali gimnastycznej – 5.500 zł

      
9) Wolne środki w kwocie 5.950 zł przeznacza się na :

a) zwiększenie  planu zadania remontowego pod nazwą „ Remont dachu na obiekcie 
oświatowym w Dziećmarowie o kwotę 4.000 zł. Łączne koszty remontu 
skalkulowano na kwotę 49.000 zł. – 801-80195.

b) zapewnienie na terenie gminy Baborów kompleksowej opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami przeznacza się 1.700 zł w formie dotacji dla Gminy Kędzierzyn-Kożle 
na udział w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 010-
01095. 

c) stypendia dla uczniów Publicznej szkoły Podstawowej w Baborowie za wybitne 
osiągnięcia sportowe – 250 zł -801-80101
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