
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIV-182/05
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 16  czerwca  2005r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu

I. Zmiana planu dochodów :
Dział Źródła 

pochodzenia 
dochodów - §

Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
Zmienia się plan dochodów o kwotę 2.370 19.475

801 Oświata i Wychowanie 1.786
0970 - wpływy z różnych dochodów 836

2700 - środki na dofinans. własnych zadań bieżących 
pozyskane z innych źródeł 950

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 19.475
6298 - środki na dofin.własnych inwest. z innych źródeł 19.475

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 584

2700 - środki na dofinans. własnych zadań bieżących 
pozyskane z innych źródeł 584

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5

Zmienia się plan wydatków o kwotę 106.945 124.050

010 Rolnictwo i łowiectwo 110.000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110.000

2. wydatki majątkowe,  w tym : 110.000
   - wydatki inwestycyjne 110.000

700 Gospodarka Mieszkaniowa 7.550
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5.000

1. wydatki bieżące 5.000

70095 Pozostała działalność 2.550
1. wydatki bieżące 2.550

750 Administracja Publiczna 11.500 11.500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11.500

1. wydatki bieżące 11.500

75095 Pozostała działalność 11.500



1. wydatki bieżące 11.500
1 2 3 4 5

757 Obsługa Długu Publicznego 10.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 10.000

1. wydatki bieżące – obsługa długu publicznego 10.000

801 Oświata i Wychowanie 8.886
80101 Szkoły Podstawowe 1.336

1. wydatki bieżące 1.336

80110 Gimnazja 7.550
1. wydatki bieżące 7.550

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 45.000
85415 Pomoc materialna dla uczniów 45.000

1. wydatki bieżące 45.000

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 17.425 2.550
90002 Gospodarka odpadami 7.900

1. wydatki bieżące 7.900

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.550
2. wydatki majątkowe,   w tym : 2.550
   - wydatki inwestycyjne 2.550

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.525
1. wydatki bieżące 9.525

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 584
92116 Biblioteki 584

1. wydatki bieżące 584

926 Kultura Fizyczna i Sport 6.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6.000

1. wydatki bieżące 6.000

Uzasadnienie :
1. Na podstawie zgłoszenia szkody w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Opawskiej, towarzystwo 

ubezpieczeniowe wpłaciło odszkodowanie w kwocie 835,60 zł. Kwotę tą po zaokrągleniu do pełnych 
złotych  tj. 836 zł  wprowadza się do budżetu po stronie dochodów (801-80101-0970) z 
przeznaczeniem na  uzupełnienie planowanych wydatków związanych z usuwaniem szkód i 
termomodernizacją obiektu.

2. Zmiana klasyfikacji budżetowej wprowadza z dniem 29 kwietnia 2005r.nowy rozdział o symbolu 
75075 o brzmieniu ”Promocja jednostek samorządu terytorialnego” W związku z tym planowane w 
rozdziale 75095 „Pozostała działalność” środki na promocję gminy, a nie wykorzystane do dnia 29 
kwietnia 2005r. przenosi się do nowoutworzonego rozdziału. Środki te stanowią kwotę 11.500 zł. 
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Przeksięgowaniu na rozdział 75075 podlegają również wydatki związane z promocją gminy 
dokonane od dnia 29 kwietnia 2005r. z rozdziału 75095.

3. W oparciu o złożone wnioski przez Publiczne Gimnazjum w Baborowie oraz Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczna w Baborowie do Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
w Opolu, Fundacja przyznała środki finansowe w łącznej  kwocie 1.534 zł na finansowanie  projektu 
pod tytułem „Dzień Demokracji Europejskiej”. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z wnioskami 
w sposób następujący :  801-80110 – 950 zł i 921-9116 – 584zł

4. W związku ze zmianą uznawania poszczególnych kosztów za kwalifikowane niżej wymienionych 
projektów planowanych do realizacji przy udziale dofinansowania Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich”  zachodzi konieczność  zwiększenie zaangażowania udziału własnego gminy o kwotę 
19.475 zł z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty dofinansowania ze środków strukturalnych. 
Zwiększony udział własny zabezpieczono z uwalniających się środków wykazanych w pkt.5. Po 
wprowadzeniu tych  zmian, planowane finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się 
następująco :
1) ”Modernizacja miejsca rekreacji i sportu w Suchej Psinie”  - wstępna  wartość kosztorysowa 

- 70.000 zł. Źródła finansowania : środki własne  - 24.098zł  i środki strukturalne – SPO-
ROL – 45.902 zł, (900-90004)

2) „ Utworzenia miejsca wspólnych spotkań mieszkańców w Rakowie” – wstępna wartość 
kosztorysowa – 65.000 zł. Źródła finansowania : środki własne  22.377 zł i środki 
strukturalne – SPO-ROL – 42.623 zł. ( 900-90004)

3) Zakres zmian na zadaniu „Modernizacja Miejsc spotkań mieszkańców i placu zabaw w 
Baborowie przy ul. Kościuszki” obejmuje zmianę udziału finansowania w sposób następujący 
: środki własne  - 32.015 zł, środki strukturalne -  60.985zł.  Ponadto zakres prac ustalony na 
2005r. obejmuje opracowania dokumentacyjne, których koszt wynosić będzie 3.050 zł. W 
związku z tym z zadania tego zdejmuje się 2.550 zł (900-90004) i przeznacza się na 
zabezpieczenie środków na zwrot kaucji mieszkaniowych dla osób wykupujących mieszkania 
komunalne (700-70095) Zasady zwrotu kaucji zostały ustalone Uchwałą Nr X-82/03 Rady 
Miejskiej w Baborowie z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie zasad waloryzacji kaucji 
mieszkaniowych. 

5. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Dzielów-Raków” przenosi 
się do dalszej realizacji w 2006r. przy udziale środków strukturalnych.  Obecna wartość kosztorysowa 
zadania wynosi 190.000 zł. Wydatkowano 7.320 zł. Do wykonania w roku 2006 założono 182.680 zł. 
W takich wielkościach zadanie zostało wprowadzone do WPI.

       W związku z tym planowane na 2005r. środki w wysokości 110.000 zł  przeznacza się na :
1) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 5.000 zł (700-

70004)
2) stypendia dla uczniów przyznawane przez Radę Miejską – 7.100 zł (801-80101 – 500 zł i 

80110 – 6.600 zł,
3) zabezpieczenia środków  w planie na  zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów 10.000 zł (757-

75702)
4) uzupełnienie środków w planie wydatków na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów 

za okres od stycznia – czerwca  2005r. – 45.000 zł (854-85415)
5) na  wydatki związane z gospodarką odpadami  zwiększa się plan o 7.900 zł (900-90002) oraz 

oświetleniem ulic – 9.575 zł (900-90015)
6) na zabezpieczenie finansowania zadań wymienionych w pkt. 4 ppkt 1 i 2 przeznaczono 

19.475 zł w miejsce środków dotychczas zapisanych z dofinansowania funduszy 
strukturalnych.

7) do budżetu wprowadza się zadanie remontowe pod nazwą „Remont Szatni Sportowej w 
Rakowie”. Przewidywany koszt remontu skalkulowano na 6.000 zł. (926-92605)

W związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej  z przepompownią ścieków P2 przy ul. Głubczyckiej w Baborowie” 
realizowanego przy współudziale funduszy strukturalnych,  wprowadza się zmianę w zakresie upoważnienia 
Burmistrza Gminy do zaciągania w roku budżetowym 2005 pożyczek – kredytów krótkoterminowych do kwoty 
1.100.000 zł.
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