
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXII-166/05
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 22   marca  2005r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu

I. Zmiana planu dochodów 
Dział Źródła 

pochodzenia 
dochodów - §

Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

3 4 5 6
Zmienia się plan dochodów o kwotę 108.000 80.000

900 Gospod. Komun. i Ochrona Środowiska 108.000 80.000
6298 - środki na dofin.własnych inwes. z innych źródeł 108.000
6339 - dotacje celowe na realizację inwestycji własnych 80.000

Zmienia się plan przychodów o kwotę 149.000
955 - przychody z tytułu innych rozliczeń – wolne środki 149.000

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia

Zmienia się plan wydatków o kwotę 277.000 100.000
750 Administracja Publiczna 15.000

75023 Urząd Miejski 15.000
2. wydatki majątkowe, w tym : 15.000
   - wydatki na zakupy inwestycyjne- samochód 15.000

801 Oświata i Wychowanie 39.840
80101 Szkoły Podstawowe 18.880

1. wydatki bieżące,  w tym : 18.880
   - wynagrodzenia i pochodne 480

80110 Gimnazja 960
1. wydatki bieżące,  w tym : 960
   - wynagrodzenia i pochodne 960

80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 20.000
1. wydatki bieżące,  w tym : 20.000
   - wynagrodzenia i pochodne 15.600

851 Ochrona Zdrowia 960
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 960

1. wydatki bieżące,  w tym : 960



   - wynagrodzenia i pochodne 960
1 2 3 4 5

852 Pomoc Społeczna 76.000
85215 Dodatki Mieszkaniowe 1.000

1. wydatki bieżące, w tym: 1.000
   - wynagrodzenia i pochodne 1.000

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 21.000
1. wydatki bieżące,  w tym : 21.000
   - wynagrodzenia i pochodne 21.000

85228 Usługi Opiekuńcze 8.000
1. wydatki bieżące,  w tym : 8.000
   - wynagrodzenia i pochodne 8.000

85295 Pozostała działalność 46.000
1. wydatki bieżące 46.000

900 Gospodarka komun. i ochrona środowiska 140.600 100.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 140.600 100.000

2. wydatki majątkowe,  w tym : 140.600 100.000
   - wydatki inwestycyjne 140.600 100.000

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 3.000
92109 Domy i  ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000

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

926 Kultura Fizyczna i Sport 1.600
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.600

1. wydatki bieżące,  w tym : 1.600
   - wynagrodzenia i pochodne 1.600

Uzasadnienie :
1. Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się :

1)  przychody w kwocie 149.000 zł z tytułu wolnych środków wynikających z 
rozliczenia 2004 roku.

2) Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 108.000 zł( 900-
90004-6298)

2. Środki te proponuje się przeznaczyć na :
1) Utworzenie punktów wydawania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Tłustomostach oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Moniuszki 3 w 
Baborowie. Konieczność utworzenia punktów wynika z przystąpienia do 
realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Wstępna kalkulacja 
kosztów wynosi 46.000 zł ( 852-85295)W ramach tej kwoty przewiduje się 
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adaptację pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia- stoliki, krzesła, 
naczynia, sprzęt AGD.

2) Uzupełnienie środków w planie na świadczenia socjalne dla  nauczycieli emerytów 
i rencistów – 18.400 zł (801-80101)

3) Zwiększenie środków na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego
15.000 zł (750-75023)

                  4)   W związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania 
                        oraz zwiększenia wartości 1 punktu dla pracowników zatrudnionych w
                        Gminnych jednostkach Organizacyjnych  urealnia się plan
                        na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Ośrodka Pomocy
                        Społecznej poprzez zwiększenie o 30.000 zł (85215 – 1.000 zł, 85219 – 21.000 
zł,
                        85228 – 8.000 zł) a dla grupy pracowników, dla których obsługę finansową 
                        prowadzi GZOKiS – 7.000 zł ( 80101 – 480 zł, 80110 – 960 zł, 85154 – 960 zł,
                        92109- 3.000 zł, 92605 – 1.600 zł)

3. W wieloletnim programie  inwestycyjnym dokonuje się przesunięcia w czasie realizację 
zadania pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Baborowie. 
Zadanie było planowane do realizacji w latach 2005 – 2006. Ze względu na zmiany 
koncepcyjne,  zadanie to przenosi się na lata 2007-2008. W związku z tym w budżecie 
dokonuje się następujących zmian :
1. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu planowanych środków 

unijnych na to zadanie (900-90004-6339)
2. plan wydatków zmniejsza się o kwotę 100.000zł (900-90004 § 6058-80.000 zł i § 

6059 – 20.000)
3. uwolnione 20.000 zł na wymienionym wyżej zadaniu planowane do sfinansowania ze 

środków własnych przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w związku z nałożeniem dodatkowych obowiązków z 
zakresu pomocy materialnej dla uczniów. (801-80114) z czego na wynagrodzenia i 
pochodne 15.600 zł.

4. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i Modernizacja 
Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich” przy współfinansowaniu 
z Funduszu Strukturalnego tj. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
zamierza się zrealizować następujące zadania :
1) Modernizacja miejsca rekreacji i sportu w Suchej Psinie na kwotę70.000 zł 

Źródłem finansowania będą środki własne 14.000 zł i środki strukturalne –SPO-
ROL – 56.000 zł. Zadanie będzie zrealizowane w 2005 roku

2) Utworzenie miejsca wspólnych spotkań mieszkańców w Rakowie na wartość 
65.000 zł. Źródłem finansowania będą środki własne 13.000 zł i środki 
strukturalne 52.000 zł,

3) Modernizacja miejsc spotkań mieszkańców i placu zabaw w Baborowie przy ul. 
Kościuszki na kwotę 93.000 zł przy finansowaniu 18.600 zł środki własne i 74.400 
zł środki strukturalne. Zadanie będzie realizowane na przestrzeni lat 2005 – 2006 . 
W roku 2005 planuje się opracowania dokumentacyjne na kwotę 5.600 zł ze 
środków własnych. Zadanie podlega ujęciu w wieloletnim programie 
inwestycyjnym.
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