
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIII- 177/05

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 28  kwietnia  2005r.

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 547.992 108.000

750 Administracja Publiczna 21.100
2460 - środki otrzymane od pozostał. jedn.zalicz. do s.f.p 21.100

801 Oświata i Wychowanie 100.000 108.000
6339 - dot. cel. z budż.państwa na realiz. inwest. własn. 108.000
6330 - dot. cel. z budż.państwa na realiz. inwest. własn. 100.000

852 Pomoc Społeczna 286.341
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 286.341

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 122.551
0690 - wpływy z różnych opłat 60.000
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 62.551

921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego 18.000
0960 - otrzymane darowizny 18.000

Zmienia się plan przychodów o kwotę 325.600
952 - przychody z zaciągniętych kredytów krajowych 100.000
955 - przychody z tytułu innych rozliczeń 225.600

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5

Zmienia się plan wydatków o kwotę 765.592
010 Rolnictwo i łowiectwo 217.000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 217.000
2. wydatki majątkowe,  w tym 217.000
 - wydatki inwestycyjne – wymiana sieci wod.ul. Głubczycka Baborów 217.000

750 Administracja Publiczna 21.100
75023 Urząd Miejski 21.100

1. wydatki bieżące,   w tym : 21.100
   - wynagrodzenia i pochodne 21.100



1 2 3 4 5
801 Oświata i Wychowanie 85.600

80101 Szkoły Podstawowe 85.600
2. wydatki majątkowe,  w tym : 85.600
   - wydatki inwestycyjne – budowa łącznika 85.600

852 Pomoc Społeczna 286.341
85295 Pozostała działalność 286.341

1. wydatki bieżące 286.341

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 122.551
85401 Świetlice szkolne 60.000

1. wydatki bieżące,  w tym 60.000
  - wynagrodzenia i pochodne 10.820

85415 Pomoc materialna dla uczniów 62.551
1. wydatki bieżące 62.551
   

921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego 33.000
92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i Kluby 15.000

1. wydatki bieżące 15.000

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 18.000
1. wydatki bieżące 18.000

Uzasadnienie :
1. Na podstawie otrzymanych zawiadomień, do budżetu Gminy Baborów wprowadza się :

1)  Dotację celową na bieżące zadania własne w kwocie 286.341 zł ( 852-85295) z 
przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących. W ramach 
tej kwoty zabezpieczono środki na zakup posiłków – 250.351 zł i utworzenie punktu – 35.990 
zł. 

2) Dotację celową na bieżące zadania własne w kwocie 62.551 zł (854-85415) z przeznaczeniem 
na  finansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, 
udzielane w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub 
edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

2. Na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Głubczycach na realizację zadań w 
ramach  prac interwencyjnych, do budżetu wprowadza się kwotę dotyczącą wysokości refundacji tj. 
21.100 zł (750-75023). O te środki zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 
Urzędzie Miejskim. 

3. Na podstawie zadeklarowanej i wpłaconej kwoty przez osobę fizyczną w wysokości 18.000 zł z
przeznaczeniem na odnowienie Kolumny Maryjnej położonej w Rynku, ujętej w rejestrze zabytków, 
do budżetu wprowadza się otrzymaną darowiznę.

4. Wprowadza się zmianę nazwy, źródeł  finansowania dotychczasowego zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „ Budowa łącznika”  oraz okresu jego realizacji.  Zadanie otrzymuje nazwę „ Budowa łącznika 
na terenie szkoły w Baborowie przy ul. Wiejskiej 5a” . Zadanie było zaplanowane do realizacji na lata 
2005 – 2006. W 2005r. przyjęto finansowanie w kwocie 127.000 zł  z udziałem środków budżetu 
państwa i funduszy strukturalnych  w sposób następujący : środki własne 19.000 zł, budżet państwa – 
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13.000 zł i środki funduszy strukturalnych (ZPORR) działanie 3.5.1.  – 95.000 zł.  Z uwagi na 
wyczerpujący się limit funduszy tego działania, podjęto czynności związane ze złożeniem wniosku o 
dofinansowanie  w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,  z ustaleniem okresu realizacji  na lata 2004 – 
2005. W związku z tym z planu dochodów wyłącza się środki budżetu państwa i funduszy 
strukturalnych  w kwocie 108.000 zł (dział 801 § 6339) a wprowadza się środki pochodzące z 
Kontraktu Wojewódzkiego (dział 801 § 6330 – 100.000 zł. Wartość prac do wykonania i zakończenia 
zadania w 2005r. skalkulowano na 212.600 zł. Źródłem finansowania będą środki własne pochodzące 
z dochodów własnych, zaciąganego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 
planowanych dochodach – 112.600 zł oraz środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 
100.000 zł. Planowane wydatki 212.600 zł, plan dotychczasowy 127.000 zł, zwiększenie niniejszą 
uchwała 85.600 zł.  W przypadku negatywnego załatwienia wniosku w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego, niezbędne środki na pełną realizację zadania tj. brakujące 100.000 zł zostaną 
zabezpieczone poprzez zwiększenie planu kredytów na wydatki nie znajdujące pokrycia w 
planowanych dochodach budżetowych.  

5. Wprowadza się korektę planu do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana sieci wodociągowej w 
ul. Głubczyckiej w Baborowie” Zadanie zostało przyjęte do budżetu do realizacji w 2005r. o wstępnej 
wartości kosztorysowej 230.000 zł. Jako źródło finansowania założono środki własne pochodzące z 
dochodów własnych oraz z zaciąganego kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych 
dochodach. Opracowany kosztorys oraz skalkulowane koszty towarzyszące opiewają na kwotę 447.000 
zł. W związku z dużym wzrostem wartości zadania podjęto czynności związane ze złożeniem wniosku 
o dofinansowanie ze środków budżetu państwa i funduszy strukturalnych ZPORR w ramach działania 
3.1 w sposób następujący – środki własne 15% - 67.050 zł, środki budżetu państwa 10% - 44.700 zł i 
środki funduszy strukturalnych 75% - 335.250 zł. Nie mniej jednak do czasu uzyskania odpowiedzi na 
złożony wniosek niezbędne będą działania do rozpoczęcia i realizacji zadania. Dlatego też  plan 
wydatków na tym zadaniu zwiększa się o kwotę 217.000 zł. (010-01010).  Do czasu uzyskania 
dofinansowania z wymienionych wyżej źródeł i wprowadzenie do budżetu stosownej korekty , zakłada 
się, że zadanie będzie finansowane ze środków własnych pochodzących z dochodów własnych, 
wolnych środków oraz kredytów zaciąganych na wydatki nie znajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach budżetowych.

6. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Tranzyt wodociągowy relacji Dzielów Raków „ otrzymuje 
brzmienie „ Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Dzielów Raków”.

7. W oparciu w przeprowadzoną  kalkulację dotyczącą odpłatności za  wydane posiłki ze stołówki 
szkolnej zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 60.000 zł (854-85401 § 0690). Środki te 
przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówki, w tym 
wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o 10.820 zł.

8. Dotychczasowy plan przychodów z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie wydatków nie 
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych  zwiększa się o 100.000 zł oraz 
dotychczasowy plan wolnych środków zwiększa się o 225.600 zł w celu możliwości realizacji zadań 
wymienionych w punktach  4 i 5,  jak również przeprowadzenie niezbędnego remontu Amfiteatru w 
Parku Miejskim w Baborowie. Wartość prać remontowych  Amfiteatru skalkulowano na kwotę 15.000 
zł (921-92109).   Plan przychodów i rozchodów po wprowadzeniu tych zmian obrazuje załącznik Nr 2.
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