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Rady Miejskiej w Baborowie
z 14 listopada  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

700 Gospodarka Mieszkaniowa 
6298 środki pochodzące z innych źródeł

801 Oświata i wychowanie 
2030 dotacje celowe na zadania własne 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 500
2710 wpływy z tyt.pomocy finans.udz. pom. jst na zad.włas. 500

ZMIENIA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW O KWOTĘ
955 przychody z innych rozliczeń - wolne środki

Dział Rozdział Treść Wprowadzane zmiany
zwiększenia zmniejszenia

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

700 Gospodarka Mieszkaniowa
70095 Pozostała działalność

2. wydatki majątkowe

801 Oświata  i Wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

1. Wydatki bieżące

80195 Pozostała działalność
1.wydatki bieżące

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 500
85395 Pozostała działalność 500

1.wydatki bieżące 500

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
85415 Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki bieżące
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900 Gospodarka Komunalna
90002 Gospodarka odpadami

1. Wydatki bieżące

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki

1. wydatki bieżace

926 Kultura Fizyczna i Sport 
92695 Pozostała działalność

1. wydatki bieżące, w tym 
wynagrodzenia

Uzasadnienie:

Na podstawie otrzymanych zawiadomień do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.  wprowadza się
następujące zmiany: 
  1.  na dofinansowanie  zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych  zestawów do 

      Otrzymana kwota dotacji  zabezpiecza 80% planowanych kosztów, pozostałe 20 %  stanowiące  kwotę  

      lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum położonych na terenach wiejskich

Na  pokrycie kosztów dopłaty do nierentownej  działalności eksploatacji  wysypiska komunalnego 

W związku z koniecznością wykonania prawomocnego wyroku sądu dotyczącego wypłaty zaległych
dodatków mieszkaniowych  wraz z kosztami dla byłych pracowników oświaty zabezpiecza się  

Na pokrycie kosztów likwidacji  odczynników chemicznych  przechowywanych w budynku  Szkoły 

w ramach przesunięć wewnętrznych

Na podstawie podpisanego porozumienia z  Marszałkiem Województwa Opolskiego do budżetu wprowadza się 

mieszkańców  podczas powodzi we wrześniu 2007 r. na terenie Gminy Baborów.

Z budżetu Gminy Baborów zdejmuje się zadanie inwestycyjne  "Rewitalizacja  Parku Miejskiego Im. Sybiraków 
w Baborowie" zaplanowane do wykonania na lata 2008-2009 ze względu na rezygnację z realizacji przedmiotowego 
zadania.
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       monitoringu wizyjnego przeznacza się otrzymaną dotację celową w wysokości  15.000 zł (801-80195)

      3.750 zł (801-80195) zostaną zabezpieczone ze środków włanych w ramach przesunięć wewnętrznych.
 2.  otrzymaną dotację celową w kwocie 1.840 zł (801-80195) przeznacza się na  dofinansowanie zakupu

w  Baborowie  z wolnych środków przeznacza się  kwotę  15.200  zł (900-90002)

w ramach przesunięć wewnętrznych  kwotę 37.752 zł (801-80101)

Podstawowej przy ul. Opawskiej przeznacza się kwotę 1.000 zł (801-80101) . Środki zostają zabezpieczone 

otrzymaną dotację  w wysokości 500 zł (853-85395) z  przeznaczeniem na pomoc finansową  dla poszkodowanych 

Z budżetu Gminy Baborów zdejmuje się zadanie inwestycyjne " Zespół budynków mieszkalnych przy
u.. Wiejskiej" z powodu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości . Uwolnione środki wlasne  
w wysokości  6.360 zł przeznacza się na :
 -  zabezpieczenie udziału własnego w zadaniu omówionym w pkt. 1 - 3.750 zł 
 -  zakup księgozbioru  do czytelni Gminnej Biblioteki -  2.610 zł (921-92116)
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