
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVII-136/04
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 30 września  2004r.

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 101.794 106.493

852 Pomoc Społeczna 101.684
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 20.000 82.493
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 81.684

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 110 24.000
0400 - wpływy z opłaty produktowej 110
6260 - dotacje celowe z fund cel na dofinans. inwest 24.000

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia

Zmienia się plan wydatków o kwotę 52.610 57.309
600 Transport i łączność 17.000

60016 Drogi publiczne gminne 17.000
1. wydatki bieżące 17.000

758 Różne rozliczenia 10.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 10.000

1. rezerwy ogólne na wydatki bieżące 10.000

801 Oświata i Wychowanie 5.500 5.500
80104 Przedszkola 5.500 5.500

1. wydatki bieżące,  w tym : 5.500 5.500
   - wynagrodzenia 5.500

852 Pomoc Społeczna 20.000 809
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 20.000

1. wydatki bieżące 20.000

85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 809
1. wydatki bieżące 809



1 2 3 4 5
900 Gospodarka Komunalna  i Ochrona Środowiska 10.110 41.000

90001 Gospodarka ściekowa 32.000
1. wydatki bieżące 8.000
2. wydatki  majątkowe, w tym inwestycyjne 24.000

90004 Utrzymanie zieleni 10.000
1. wydatki majątkowe 10.000

90020 Wpływy i wydatki z opłaty produktowej 110
1. wydatki bieżące 110

90095 Pozostała działalność 9.000
1. wydatki bieżące 9.000

Uzasadnienie :
Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się zmiany :
1.Na podstawie otrzymanego zawiadomienia : 

1) zwiększa  się plan dotacji celowej na bieżące zadania zlecone  o kwotę  20.000 zł – na 
finansowanie świadczeń rodzinnych  (852-85212)
2) plan dotacji na bieżące zadania zlecone w kwocie 81.684 zł przeznaczonej na utrzymanie 
Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się do planu dotacji na bieżące zadania własne 

     (852-85219)
     3) zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone jak również plan wydatków  w 
         w zakresie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 809 zł (852-85216)

2. Z planu wydatków bieżących w Przedszkolu Nr 2 w Baborowie przeznacza się 5.500 zł na 
finansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych  związanych z finansowaniem 
wynagrodzeń z tytułu pełnionego zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach 
lekarskich.

3. Z planu wydatków GFOŚ i z planu dochodów budżetowych w zakresie dotacji z funduszy 
celowych przekazywanych do budżetu na dofinansowanie zadania “Kanalizacja sanitarna w 
Baborowie” zdejmuje się 24.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków 
inwestycyjnych dotyczących tego zadania. Środki te przeznacza się w planie GFOŚ na dotację 
dla Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie jednoosobowej spółki mienia gminy  na 
dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. zakup kontenerów KP-7 i samochodu 
specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych. Zgodnie z zapisem w Akcie Notarialnym, 
jednym z podstawowych przedmiotów działalności Spółki jest wywóz śmieci i odpadów.

4. Zadanie pod nazwą : “Utwardzenie żwirem drogi w Tłustomostach – w kierunku osiedla” 
otrzymuje brzmienie: Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze w Tłustomostach – w 
kierunku osiedla”. W związku ze zwiększonym zakresem robót plan tego zadania zwiększa się 
o kwotę 30.000 zł. Razem plan po zmianach wynosić będzie 38.000 zł.
W celu zabezpieczenia środków na tym zadaniu  zmniejsza się plan na zadaniach :
  1) odnowienie znaków drogowych – 1.000 zł – (600-60016)
  2) remont 2 mostków w Rakowie – 2.000 zł – (600-60016)
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  3) remont kładki dla pieszych ul. Fabryczna – 10.000 zł – (600-60016)
  4) czyszczenie kanalizacji burzowej – 5.000 zł – (900-90001)
  5) remont wylotów kanalizacji burzowej – 3.000 zł (900-90001)
  6) bieżąca eksploatacja infrastruktury technicznej – 9.000 zł (900-90095)

5. W ramach programu Odnowa Wsi, do budżetu wprowadza się zadanie pn. „Rewitalizacja 
Parku Miejskiego im. Sybiraków w Baborowie”. Zadanie realizowane  będzie w ramach 
środków Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 2.3. Odnowa Wsi Oraz 
Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego przy zaangażowaniu środków własnych do 
wysokości 20% wartości zadania. Zakłada się, że w  2004 roku gmina poniesie wydatki na 
przygotowanie projektu w wysokości 10.000 zł. W celu zabezpieczenia tych środków 
zmniejsza się plan rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o 10.000 zł ( 758-75818) i przeznacza 
się na wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji omówionego zadania (900-90004) 
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