






Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr V-21/07

Rady Miejskiej w Baborowie
z 26  lutego 2007r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w złotych
Dział § Treść Wprowadzane zmiany

zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4

I.   ZMIENIA SIĘ  PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ

801 Oświata i wychowanie
0970 wpływy z różnych dochodów
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0960 otrzymane darowizny

Dział Rozdział Treść Wprowadzane zmiany
zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5
II.  ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ 

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

1.wydatki bieżące

80104 Przedszkola 776
1.wydatki bieżące 776

80110 Gimnazjum
1.wydatki bieżące

80113 Dowożenie uczniów do szkół
1. wydatki bieżące

80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
1. wydatki bieżące

900 Gospodarka Komunalna i Ochr.  Środowiska
90004 Utrzymanie zieleni

1.wydatki bieżące w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury

1. wydatki bieżące

926 Kultura Fizyczna  i Sport
92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

5 680

4 680
4 280

1 000
1 000

20 946 15 266

12 946 9 266
7 120
7 120

2 050
2 050

9 266
9 266

3 000
3 000

6 000 6 000
6 000 6 000
6 000 6 000

6 000

1 000
1 000
1 000

1 000
1 000



1.wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne

                         

Uzasadnienie:

Do budżetu Gminy Baborów na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

2. otrzymaną przez Zespół Szkół w Baborowie  prowizję z tytułu ubezpieczenia uczniów  

Na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego  wykonania wydatków
w zakresie zadania  Dowożenie uczniów do szkół  zmniejsza się plan wydatków  o kwotę

-  zakup zestawu komputerowego dla Gminnego Zespołu Oświaty Kultury i Sportu 
   w Baborowie w  związku z koniecznością elektronicznej obsługi kont bankowych 

- zabezpieczenie środków w planie finansowym  w związku z koniecznością  naliczenia

  zabezpieczenie  środków na wynagrodzenie dla Gminnego Koordynatora Sportu
- uzupełnienie planu wydatków  związanych z koniecznością wymiany blatów w stolikach

W związku ze zmianą  podmiotu , który będzie dokonywał przycinki drzew  na zadaniu 

1 000
1 000

1. otrzymane darowizny w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 
    świetlicy w Rakowie 600 zł  oraz na zakupy dla Marżoretek 400 zł (921-92109)

   w wysokości  4.280 zł oraz dochód ze sprzedaży kontenera na złom w  w kwocie 400 zł  
   przeznacza się na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej  - 2.630 zł (801-80101)
   oraz w Gimnazjum 2.050 zł (801-80110)

9.266 zł (801-80113) i przeznacza się na :

   na stanowisku kasjera – 3.000 zł (801-80114)

   oraz przekazania odpisu na ZFŚŚ w  Przedszkolu w Rakowie  - 776 zł (801-80104)
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.000 zł (926-92695) z przeznaczeniem na  

  w klasach  Szkoły Podstawowej w Baborowie  w wysokości 4.490 zł (801-80101)

Utrzymanie zieleni zachodzi konieczność przesunięcia środków  w wysokości  6.000 zł
poprzez zmniejszenie wynagrodzeń i przeznaczenia ich na zakup usług (900-90004)
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