
       
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV-251/06
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia  24  października   2006r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu

I. Zmiana planu dochodów i przychodów :

Dział Źródła 
pochodzenia 
dochodów - § Wyszczególnienie

Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zm

niej
szen
ia

1 2 3 4 5

Zmienia się plan dochodów o kwotę: 47.860
852 Pomoc społeczna 47.860

2010 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.000
2030 - dotacje celowe na realizację zadań własnych 45.860

Zmienia się plan przychodów o kwotę 56.030
9020 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych 56.030

II. Zmiana planu wydatków i rozchodów  :

Dział Symbol 
rozdziału

Treść Wprowadzane zmiany 
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
Zmienia się plan wydatków o kwotę 136.452 88.592

600 Transport i łączność 20.000 20.000
60016 Drogi publiczne gminne 20.000 20.000

2. wydatki majątkowe, w tym 20.000 20.000
- wydatki inwestycyjne 20.000 20.000

700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.500
70004 Różne jedn.  obsługi gospodarki mieszkaniowej 3.500

1. wydatki bieżace 3.500

750 Administracja Publiczna 15.000 21.492
75023 Urzędy gmin 15.000 21.492

1. wydatki bieżące 15.000
2. wydatki majątkowe, w tym 21.492
- wydatki inwestycyjne 21.492

801 Oświata i wychowanie 25.600
80104 Przedszkola 4.200

1. wydatki bieżace 4.200



80195 Pozostała działalność 21.400
1.wydatki bieżące 21.400

852 Pomoc społeczna 47.860
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 47.860

1. wydatki bieżące 47.860

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 30.100
85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.100

1. wydatki bieżące 30.100

900 Gospodarka Komunalna i Ochr. Środowiska 7.492
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  7.492

1. wydatki bieżące            7.492

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 11.000
92109 Domy i Ośrodki Kultury 11.000

1. wydatki bieżące 11.000
   

926 Kultura Fizyczna i Sport 6.000 17.000
92605 Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu 6.000 17.000

2. wydatki majątkowe,  w tym : 6.000 17.000
   - wydatki inwestycyjne 6.000 17.000

Zmienia się plan rozchodów o kwotę 56.030
9620 - pożyczki udzielone na fin.zadań realiz. z udziałem UE 56.030

Uzasadnienie :

Z  budżetu gminy Baborów na 2006 r. zdejmuje się następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa budynku gospodarczego – boisko w Babicach”. (600-60016)  Na koszt 
realizacji tego zadania przewidziano 17.000 zł. Uzyskane środki przeznacza się na  : 

•  utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup i remont pawilonu –
szatnia sportowa  w Suchej Psinie”.  Powyższy obiekt będzie służył 
sportowcom wsi Sucha Psina oraz  Boguchwałów i Czerwonków.  Prace 
związane z adaptacją  pawilonu zostaną wykonane systemem gospodarczym 
przez mieszkańców.  Koszt zadania wynosi 6.000 zł. (926-92605)

• zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy w Babicach. W ramach tego 
zadania zostaną wykonane prace  związane z przygotowaniem terenu oraz 
zakupione urządzenia zabawowe. Koszt zadania oszacowano na 11.000 zł. 
(921-92109)

    2. „Budowa  drogi gminnej  w Baborowie ul. Rzemieślników”  Wartość tego  zadania na 
2006 r. została określona w kwocie 20.000 zł..(600-60016) Uzyskane środki przeznacza się 
otwarcie   nowego zadania inwestycyjnego  „Budowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych 



w Baborowie”.  W  2006 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa  o wartości 20.000 
zł., natomiast na  prace budowlane,  które będą wykonywane w 2007 r. przeznacza się środki 
własne w kwocie  100.000 zł . Współudział  środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
określa się na kwotę 100.000 zł.  Koszt zadania został łącznie oszacowany na  220.000 zł (600-
60016). Zadania podlega ujęciu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
  

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Pomoc materialna dla uczniów”  o kwotę 30.100 zł 
z przeznaczeniem na :

1. na  potrzeby Przedszkola Nr 2 w Baborowie zabezpiecza się kwotę 4.200 zł  na zakup 
energii – gazu do ogrzewania budynku. (801-80104)

2. na zakup opału do kotłowni przy budynku Moniuszki 15 oraz na zakupy związane z 
bieżącym  utrzymaniem budynków komunalnych  przeznacza się kwotę  3.500 zł. 
(700-7004)

3. na podstawie złożonego wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na 
przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych  zwiększa się plan wydatków o 
kwotę 8.100 zł .(801- 80195)

4. na płatności związane z obowiązkiem realizowania wpłat na PFRON  zabezpiecza się 
kwotę  13.300 zł (801-80195)

5. na uzupełnienie planu wydatków związanych z  bieżącym utrzymaniem zieleni – 1.000 
zł (900-90004)

   W związku z otrzymanym zawiadomieniem o  przesunięciu  terminu zakończenia realizacji 
projektu   „e-Urząd  dla  mieszkańców Opolszczyzny”   na  rok   2007   zmniejsza  się  plan 
pożyczek do udzielenia  o kwotę  56.030 zł  -  § 962, co powoduje również zmniejszenie 
przychodów   ze spłat pożyczek  o kwotę  56.030 zł - § 902.  Powyższa zmiana powoduje 
rozszerzenie realizacji powyższego zadania na rok 2007.   Ponadto ze względu na powyższe 
zmiany  zmniejszeniu o kwotę   21.492 zł (750-75023)   ulega plan dotacji przeznaczonej  na 
ten cel  . Uwolnione środki przeznacza  się na :

1. zakup krzewów i drzewek  na  tereny zielone  -  6.492 zł (900-90004)
2. finansowanie usług związanych z bieżącą eksploatacją budynku administracyjnego  
    Urzędu -15.000 zł  (750-75023)

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia  do budżetu gminy Baborów  na 2006 r. 
wprowadza się środki w wysokości  47.860 zł (852-85214)  z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków stałych oraz okresowych.
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