
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVIII-138/04
Rady Miejskiej w Baborowie

z dni 28  października  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 105.466

758 Różne rozliczenia 50.000
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 50.000

801 Oświata i Wychowanie 30.490
6260 - dotacje otrzym. z fund.cel. na dofin.zadań inwest. 30.490

851 Ochrona Zdrowia 4.300
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap.alk. 4.300

852 Pomoc Społeczna 17.676
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 17.676

900 Gospod. Komun. i Ochrona Środowiska 3.000
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 3.000

Zmienia się plan przychodów o kwotę 30.000
952 - przychody z zaciągniętych kredytów 30.000

II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia

Zmienia się plan wydatków o kwotę 80.466 5.000
600 Transport i łączność 5.000

60016 Drogi publiczne gminne 5.000
1. wydatki bieżące 5.000

750 Administracja Publiczna 4.490
75023 Urząd Miejski 4.490

1. wydatki bieżące 4.490



754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p. poż 30.000
75495 Pozostała działalność 30.000

2. wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne 30.000
   

756 Dochody od osób prawnych, fizycznych 5.000
75647 Pobór podatków 5.000

1. wydatki bieżące,  w tym : 5.000
   - wynagrodzenia – prowizja od inkasa podatków 5.000

801 Oświata i Wychowanie 3.000
80101 Szkoły Podstawowe 3.000

1. wydatki bieżące 3.000

851 Ochrona Zdrowia 4.300
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.300

1. wydatki bieżące 4.300

852 Pomoc Społeczna 17.676
85212 Świadczenia rodzinne 17.676

1. wydatki bieżące 17.676

901 Gospodarka komun. i ochrona środowiska 3.000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.000

1. wydatki bieżące 3.000

926 Kultura Fizyczna i Sport 13.000
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 13.000

1. wydatki bieżące,  w tym 13.000
   - dotacje 13.000

Uzasadnienie :
1. Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.300 zł.( 851-85154) Wprowadzenie tej 
kwoty urealnia dotychczasowy  plan do wysokości uzyskanych wpływów.  Środki zostaną 
przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Na podstawie otrzymanych zawiadomienia zwiększa się : 
1) plan dotacji celowej i plan wydatków na świadczenia rodzinne o 17.676 zł. (852-

85212).
2) Plan subwencji oświatowej o kwotę 50.000 zł z 1% rezerwy (758-75801).
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3) Plan dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie oświetlenia dróg dla których 
gmina nie jest zarządcą – zaległość za 2003 rok – 3.000 zł. 900-90015). Środki te 
przeznacza się na finansowanie wymienionych kosztów w ramach zadań własnych.

3. Na podstawie podpisanych umów, do budżetu wprowadza się dotacje w kwocie 24.490 zł 
z WFOŚiGW w Opolu i  6.000 zł z PFOŚiGW w Głubczycach na dofinansowanie 
kosztów modernizacji kotłowni Publicznych Szkołach Podstawowych w Baborowie i 
Tłustomostach (801-80101)

4. Zwiększenia planu subwencji oświatowej w kwocie 50.000 zł oraz przyznanie dotacji z 
Funduszy Ochrony Środowiska w kwocie 30.490 zł uwalnia  środki własne, wcześniej 
zaplanowane na zadania wymienione w pkt.3. W związku z tym do planu wydatków 
wprowadza się:

1) Zakup samochodu policyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji  – 
30.000 zł (754-75495). 

2) Montaż nowego bojlera na ciepłą wodę w Szkole Podstawowej w Tłustomostach 
– 2.000 zł (801-80101),

3) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł na remont garaży przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Baborowie (801-80101)

4) Zwiększenie planu wydatków na prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych – 
5.000 zł (756-75647)

5) Zwiększenie planu wydatków na administrację samorządową na wydatki związane 
z rozszerzeniem możliwości komunikacji elektronicznej – 4.490 zł (750-75023)

6) Zwiększenie planu dotacji dla stowarzyszeń na finansowanie wydatków 
związanych z realizacją zleconych zadań 13.000 zł (926-92605)

7) Kwotę 5.000 zł pochodzącą ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „remont 
mostu przy ul. Moniuszki w Baborowie” (600-60016) przeznacza się na zadanie 
wymienione w ppkt.1.

Ponadto urealnia się plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty podpisanej 
umowy kredytowej(plan pierwotny 1.430.000 zł minus 30.000 zł = 1.400.000 zł.
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