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Nr XI-88/03 Rady Miejskiej
w Baborowie z dnia  

30 grudnia 2003 roku.

CZĘŚĆ      OPISOWA

Rozdział I -  część  ogólna

                          Bazą opracowania  budżetu gminy Baborów na 2004 rok stanowi 
przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2003 rok, zawiadomienia o planie 
subwencji i  dotacji celowych na realizację zadań zleconych,  powierzonych 
realizowanych przez gminę na podstawie dotychczasowych porozumień  a także 
przewidywana inflacja na  rok budżetowy.
Projekt dochodów budżetowych na 2004 rok  został skalkulowany ze wzrostem   do 
przewidywanego wykonania za 2003r. o 4,2  %.  Przewiduje się, że dochody w 2003 
roku zrealizowane zostaną w kwocie 10.131.726 zł, natomiast projektowane dochody 
na 2004 rok to kwota 10.558.200 zł. Przewidywane wykonanie za 2003 r. ustalono w 
oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2003r. oraz 
należności ustalone w ewidencji księgowej do pozyskania w okresie IV kwartału.

Na tak niski   procent  wzrostu dochodów  w kwotach zbiorczych mają następujące 
czynniki : 

• zmiany w ustawach  szczególnych ograniczyły katalog zadań finansowanych 
bądź dofinansowywanych z dotacji celowych, nakładając jednocześnie na gminy 
obowiązek finansowania tych zadań w całości ze środków własnych – np. 
dodatki mieszkaniowe, oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą. 

• Zmiana sposobu naliczania subwencji, zwiększenie udziału  gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa nie rekompensują uszczuplenia 
dochodów,

• Wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i  usług konsumpcyjnych 
stanowiący podstawę do ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych wzrósł 
tylko o 0,6 % w stosunku do roku bazowego.

• Wzrost o 3,35%  w stosunku do roku bazowego ceny skupu żyta, stanowiąca 
podstawę do naliczania podatku rolnego, 

• dotacje celowe na realizacje bieżących zadań zleconych i  powierzonych 
przyjęte do projektu stanowią 96,73 % dotacji  przewidzianych dla tych zadań do 
wykonania w roku 2003r.

 Główne pozycje dochodowe zostały przyjęte do projektu budżetu w oparciu o 
następujące wskaźniki :

• cena 1q żyta, stanowiąca podstawę doobliczenia podatku rolnego wynosi 34,57 
zł ,  

• wskaźnik wzrostu cen detalicznych  towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
trzech pierwszych kwartałów wynosi  0,6% i takim też wskaźnikiem zostały 
skalkulowane podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem  zmian przedmiotu 
opodatkowania Przy kalkulowaniu poszczególnych składników podatków i opłat 
lokalnych uwzględniono  również stawki w zakresie podatków i opłat lokalnych 
uchwalone przez Rade Miejską.  



• subwencje ogólne z budżetu państwa, udział gminy w podatku dochodowym od 
osób fizycznych  przyjęto do projektu na 2004r. na podstawie otrzymanego  

• zawiadomienia z Ministerstwa Finansów . Kwoty subwencji ogólnej wykazują 
średni  wzrost o 5,5 % do kwot ustalonych na 2003r.  Udział gmin w podatku 
dochodowym od osób  fizycznych wykazuje wzrost do przewidywanego 
wykonania o 36,3 % . Szacunkowy plan dochodów nie zapewnia  100 % 
realizacji budżetu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, gdyż na przestrzeni 
ostatnich lat  wykonanie w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 90 %.

Od 2004r. będzie obowiązywała zmieniona  w stosunku do 2003r.klasyfikacja 
budżetowa. Zmiana dotyczy :
1. rozdział przedszkola ( 85401) przeniesiony został z działu Edukacyjna Opieka 

Wychowawcza  do działu Oświata i Wychowanie ( 80104),
2. Zadania z zakresu opieki społecznej ujmowane dotychczas w dziale Opieka 

Społeczna (853 ) ujęte zostały w dziale Pomoc Społeczna (852) . Trzecia cyfra 
rozdziału wynosi „2”

3. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych ujmowane będą  w rozdziale 75615.
4. Symbolika klasyfikacji paragrafów w zakresie dochodów  została zmieniona z 

trzycyfrowej na czterocyfrową. Czwartą cyfrą jest „0” lub inna cyfra wymieniona  w 
rozporządzeniu określająca niektóre  źródła dochodów.  Dlatego też w 
załącznikach tabelarycznych symbolikę paragrafów określono według nowej 
klasyfikacji tj. czterocyfrowej.

5. Rozdział „Pobór podatków” występujący dotychczas w dziale 750, został 
przeniesiony do działu 756.

Przewidywane wykonanie ( głownie w części tabelarycznej ) wykazano w klasyfikacji 
obowiązującej do 31 grudnia 2003r. natomiast projekt planu na 2004r. wykazano w 
klasyfikacji obowiązującej od 2004r.

                        Przedkładany projekt budżetu opracowano w kwotach zbiorczych 
obejmujący zadania własne gminy jak i zadania zlecone oraz powierzone gminie 
na podstawie dotychczasowych porozumień podpisanych z organami administracji 
rządowej.  Zadania zlecone i powierzone finansowane będą z dotacji celowych 
otrzymywanych z budżetu państwa za pośrednictwem  Urzędu Wojewódzkiego w 
Opolu i GUS oraz dofinansowywane z budżetu gminy.   Na etapie opracowywania 
niniejszego projektu budżetu gmina otrzymała zawiadomienia o wysokościach 
przyznanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu :

• urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej – 102,3 % 
do roku 2003

• opieki społecznej – 95,8 % do roku 2003,
• obrony cywilnej – 100 % do roku 2003,
• wydawania paszportów – 135,8 % do roku 2003,
• aktualizacja spisów wyborców  - 101,3 % do roku 2002

Dane te przedstawiają stopień wzrostu do otrzymanych dotacji w 2003 roku, nie 
mniej jednak nie obrazują pełnych potrzeb w tym zakresie, gdyż zachodzi 
konieczność dofinansowania niektórych zadań z dochodów własnych. 

Kształtowanie się dochodów według głównych grup dochodowych przedstawia poniższe 
zestawienie :
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Wyszczególnienie Przewid.wyk. 
za 2003r.

Projekt na
 2004r.

%
 3:2

Struktura 
w 2003r.

Struktura 
w 2004r.

1 2 3 4 5
1. Dochody własne 5.761.402 6.291.095 108,7 56,87 59,55
2. Subwencje 3.405.227 3.626.770 106,5 33,61 34,33
3. Dotacje na bieżące zad.zlec.i powierzon 757.748 635.335 83,8 7,47 6,07
4. Dotacje i środki na zadania własne 188.864 X X 1.86 X
5.Dotacje na zlecone zadania 
inwestycyjne

18.485 X X 0,19 X

6. Dotacje na własne zadania inwestycyjne X 5.000 X X 0,05
Razem 10.131.726 10.558.200 104,

2
100,0 100,0

Rozdział II – Dochody :

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projektowane dochody 
przedstawiają się następująco :

Rolnictwo –  W dziale tym nie zakłada się dochodów na 2004r. pomimo tego, że w 
2003r.  dochody wynoszą 2.343 zł. Są to dochody ze sprzedaży Świadectw Miejsca 
Pochodzenia Zwierząt oraz opłaty za kolczykowanie. Zadanie to zostało przejęte przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Leśnictwo – 2.500 zł
• czynsz za obwody łowieckie – 2.500 zł .

Zakłada się 3,6 % wzrostu do przewidywanego wykonania za 2003r. 

Gospodarka Mieszkaniowa – 516.796zł
• czynsze na najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 315.000 zł
• czynsze za najem lokali użytkowych – 800 zł
• sprzedaż lokali stanowiące mienie gminne – 87.300 zł  
• sprzedaż działek – 45.000 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie – 8.700 zł ,
• wpływy z tytułu dostawy ciepła do mieszkań będących własnością gminy  – 

59.000 zł,
• odsetki od nieterminowych płatności należności wymienionych w tym dziale 

ustalono  na 996 zł.

Wzrost zakładanych dochodów w tym dziale do przewidywanego wykonania roku 
bazowego kształtuje się na poziomie 8,5 %. Taki  wzrost podyktowany jest wszczęciem 
postępowania windykacyjnego na występujące zaległości czynszów mieszkaniowych.
 
Administracja Publiczna – 93.802zł

• wpływy z czynszu  za wynajęcie lokalu w budynku Urzędu – 6.200 zł 
• wpływy z różnych opłat  za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub 

zmiana tego wpisu–  3.800 zł,
• wpływy z usług – za prywatne rozmowy telefoniczne przeprowadzone z aparatów 

służbowych  – 4.700 zł    
• wpływy z różnych dochodów- prowizja z rozliczeń składek ZUS – 3.100 zł
• wpływy z opłaty administracyjnej – 1.600 zł,
• dochody  związane z realizacją zadań rządowych  - 700 zł.
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• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych(USC, Ewidencja ludności, 
Działalność gospodarcza) – 69.318 zł

• dotacje celowe na finansowanie spraw paszportowych – 4.384 zł.

Przewidywane dochody w tym dziale wykazują  spadek  o 36,82 % do przewidywanego 
wykonania roku 2003r. Spadek ten tłumaczy się  tym, że na etapie opracowania 
projektu budżetu gmina nie ma podstawy do uwzględnienia w planowanych dochodach 
refundacji z PUP na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją prac 
publicznych i interwencyjnych – brak stosownych umów.

 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 1.033zł
• dotacje celowa na aktualizację spisów wyborców – 1.033 zł

Planowane dochody w tym dziale wykazują spadek do przewidywanego wykonania 
2003 roku o 95 %. Duży spadek wyjaśnia dotacja w 2003r. na przeprowadzenie 
wyborów  uzupełniających do rady miejskiej oraz przeprowadzenie referendum.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.425 zł
• wpływy z najmu lokali w budynkach OSP – 3.825 zł
• wpływy z usług – dostawa energii cieplnej i wody do wynajmowanych lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynkach OSP – 2.000 zł
• dotacja celowa na finansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej 600 zł
• dotacja celowa na  realizację inwestycji własnych z zakresu obrony cywilnej – 

5.000 zł,

Wzrost do przewidywanego wykonania za 2003r. skalkulowano o 248,4 %.  Tak duży 
wzrost do przewidywanego wykonania tłumaczy dotacja celowa na realizację inwestycji 
własnych.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 5.294.074 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu na podstawie 
    zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 1.083.424 zł  tj. wzrost o 36,3 %
    przewidywanego wykonania w 2003r.

• podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
     Do projektu budżetu przyjęto kwotę  32.300 zł  tj ze wzrostem o 2,8 % 

przewidywanego wykonania za 2003 rok, a więc na poziomie przewidywanej inflacji.

• podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 2.085.000  zł  zgodnie z wstępnym 
ustaleniem tych należności od podatników w oparciu o zakładany wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, który według danych GUS wynosi  0,6 % a także 
w oparciu o stawki podatku od  nieruchomości na 2004r.  przyjęte przez Radę 
Miejską.  

• podatek rolny od osób prawnych i fizycznych został przyjęty do projektu budżetu w 
wysokości 1.763.000  zł .  Podstawą do zaproponowania takiej kwoty jest  areał 
będący w posiadaniu osób prawnych i fizycznych. Stawkę za 1 ha przeliczeniowy 
przyjęto cenę 1 q żyta ogłoszoną przez GUS tj. 34,57 zł x  współczynnik 
przeliczeniowy 2,5 tj. 86,43 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz wartość pięciu kwintali 
żyta za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego.
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• podatek od środków transportowych ustalono na kwotę 172.000  zł   tj. na poziomie 
przewidywanego wykonania roku bazowego, gdyż stawki przyjęte przez Radę 
Miejską zostały utrzymane są na  poziomie roku 2003, poza niektórymi wyjątkami 
wynikającymi z  przepisów szczególnych dotyczących stawek górnych i 
minimalnych. Wyjątki te nie wpłyną w znaczącym stopniu na zwiększenie wpływów 
w tej pozycji.

• opłatę skarbową przyjęto w wysokości  25.900  zł   natomiast podatek od czynności 
cywilno prawnych przyjęto w kwocie 29.800 zł  tj. wzrost na poziomie  inflacji do 
przewidywanego   wykonania za rok bazowy.

• pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do projektu 
budżetu na kwotę  102.650 zł  z założeniem wzrostu  o 0,8 % do przewidywanego 
wykonania za 2003r.

Różne rozliczenia – 3.630.870 zł 
W dziale tym planuje się przede wszystkim subwencje z budżetu państwa.   Od 2004 
roku nastąpiła zmiana w systemie finansowania zadań, stąd też  subwencje ustalane są 
na innych zasadach niż do tej pory.  
W oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 
2004 r. przyjęto  subwencję ogólną w kwocie 3.626.770 zł,  tj. ze wzrostem o 6,5% 
według następujących  pozycji  : 

• część wyrównawcza  – 450.045  zł,
z tego : - kwota podstawowa – 19.306 zł,

- kwota uzupełniająca – 430.739 zł

• część równoważąca – 474 zł, 
• część oświatowa–  3.143.264 zł  
• zgodnie z art. 85 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 

2004r. gminy otrzymają część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu 
ostatecznego rozliczenia części rekompensującej subwencji ogólnej za II 
półrocze 2003r.  w zakresie  dochodów utraconych z tytułu ustawowych ulg i 
zwolnień określonych w ustawie o podatku rolnym. Na podstawie złożonego 
wniosku do Ministerstwa Finansów, do projektu budżetu przyjęto kwotę należną 
w wysokości 32.987 zł.

• W dziale tym uwzględniono również wpływy  w kwocie 4.100 zł  z tytułu 
oprocentowania środków na rachunkach bankowych. 

Oświata i Wychowanie – 86.840 zł
• wpływy z czynszów mieszkaniowych – 52.640 zł. Zakładany plan obejmuje 

czynsze za   mieszkania w budynkach szkolnych  jak i przedszkolnych.
• wpływy z usług za sprzedaż energii cieplnej  – 32.600 zł.
• Prowizja należna płatnikowi za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa 

1.600 zł.

Projektowane dochody w tym dziale są wyższe  o 88,1 % do przewidywanego 
wykonania za 2003r. na co mają wpływ dochody  ujmowane dotychczas w dziale 854. 
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 Ochrona Zdrowia  – 78.000 zł
• Zakładany plan obejmuje dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.

Opieka Społeczna – 568.000 zł
Wykazana kwota obejmuje :
• wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz 
    podopiecznych z terenu miasta i gminy wymagających opieki w domu – 

8.000 zł, tj. 102,5 % do przewidywanego wykonania za rok ubiegły.
• dotacje celowe w kwocie 560.000 zł  zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane 

zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych i kształtują się na poziomie 95,8 % 
do planowanej dotacji na 2003r. Zaniżenie tej dotacji  uniemożliwi realizację zadań 
objętych  ustawą o opiece społecznej.

 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 139.700 zł
• odpłatność za świadczone usługi skalkulowano na kwotę 120.000 zł 
• wpływy z usług z tytułu najmy lokali mieszkalnych w budynkach po byłych 

przedszkolach – 19.700 zł
Zakładany  spadek  tych dochodów skalkulowano na 21,2% z uwagi na przeniesienie 
wpływów z tytułu czynszu mieszkaniowego w budynkach przedszkoli czynnych do 
działu Oświata i Wychowanie.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 85.800 zł.
• projektowana kwota stanowi  56,4 % przewidywanych dochodów w 2003 roku. 

Jednak katalog dochodów jest zupełnie inny od dochodów uzyskiwanych w 2003r. – 
zniesiono dofinansowanie oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą w 
zakresie utrzymania bieżącego jak i finansowania inwestycji.  Na 2004r. 
zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na poziomie roku bazowego tj. 400 zł. 
Wpływy z usług w zakresie przyjmowania do kanalizacji burzowej wód opadowych 
przyjęto kwotę 5.400 zł   Ponadto na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony 
środowiska przewiduje się dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Dlatego też w budżecie gminy uwzględniono   wpływy z tytułu dotacji 
celowej z tego funduszu  w kwocie 80.000 zł w tym na dofinansowanie kanalizacji 
sanitarnej w Baborowie 70.000 zł i dofinansowanie  rozbudowy istniejącego 
składowiska odpadów stałych w Baborowie 10.000 zł.

Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi prowadzenie jednej ewidencji księgowej dla 
tych zadań jak również  dowody  źródłowe ( faktury, rachunki) zgromadzone będą w 
jednym zbiorze dokumentów.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 49.360zł
• zakładany plan obejmuje dochody z najmu lokali mieszkalnych w  placówkach 

kultury.  Zaproponowana kwota wykazuje wzrost  o 16,1  % 

Na wykazane wyżej wielkości dochodowe  składają się dochody własne, subwencje w 
wysokości  9.917.865 zł , co  daje przeciętny wzrost o  7 %  do przewidywanego 
wykonania tych dochodów za 2003 rok ( przewidywane wykonanie 9.234.822  zł)
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oraz kwota przewidzianych wpływów w ramach dotacji celowych wynosi  640.335 zł ,  w 
tym  na :
1. realizację  zadań zleconych – 630.951 zł  z czego na :

• Opiekę  Społeczną – 560.000 zł
• Administrację publiczną – 69.318 zł
• Bezpieczeństwo Publiczne – 600 zł 
• Aktualizację Stałego Rejestru Wyborców – 1.033 zł

2. realizację zadań powierzonych w oparciu o dotychczasowe porozumienie zawarte  z 
organami administracji rządowej  - 4.384 zł – prowadzenie spraw paszportowych.

3. finansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby obrony cywilnej – 5.000 zł.

Zaproponowane dochody ogółem stanowią kwotę  10.558.200 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektu planu dochodów obrazuje załącznik Nr 2.

 Z uwagi na to, że projekt budżetu po stronie dochodów nie zabezpiecza potrzeb 
finansowych w zakresie wydatków  – przewiduje się uzyskać przychody z tytułu : 
kredytów długoterminowych w kwocie  1.740.000 zł  z czego 410.000 zł z WFOSiGW w 
Opolu na finansowanie  kanalizacji sanitarnej w Baborowie. Natomiast na dalsze 
1.330.000 zł  Burmistrz Gminy dokona rozpoznania co do ewentualnego kredytodawcy 
po uchwaleniu budżetu na 2004. rok. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie 
wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych, a w szczególności 
wydatki majątkowe, wydatki na oświetlenie ulic, dodatki mieszkaniowe, wydatki na 
oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą, gdyż subwencja oświatowa zabezpiecza 
tylko 79 % potrzeb zadań subwencjonowanych.

Dochody i przychody stanowią łączną  kwotę  12.298.200 zł

                  Planowane dochody własne, subwencje, dotacje celowe, przychody 
przeznacza się na realizację zadań społeczno- gospodarczych w następujących 
dziedzinach i wysokościach :

Rozdział III – wydatki majątkowe

W zakresie zadań majątkowych  –  972.000 zł. – z czego finansowane z :
1.  środki własne – 477.000 zł,
2.  dotacji celowej  -  5.000 zł, 
3.  GFOŚ – 80.000 zł, 
4. pożyczki WFOŚiGW – 410.000 zł,

 Z uwagi na duże obciążenie budżetu gminy poprzez zmianę finansowania zadań,  brak 
pełnego zabezpieczenia środków w subwencji oświatowej, wprowadzenie do projektu 
budżetu wszystkich zgłoszonych zadań inwestycyjnych stałyby się zadaniami nie 
realnymi do zrealizowania.
Głównymi zadaniami zgłoszonymi do finansowania w  2004 roku są:
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- opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną  w Baborowie na ul. 
Stawowej. Róży Wiatrów, Kwiatowej, Słonecznej Głubczyckiej wraz z 
przepompownią, ul. Polna i Opawska : 51.000 zł,

- budowa dalszego etapu kanalizacji sanitarnej w wymienionych wyżej 
ulicach  - 615.000 zł,

- zakup i montaż wiat przystankowych – 43.000 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu GZOK iS-u – 109.000 zł, 
- zakończenie budowy remizy OSP w Dziećmarowie – 15.000 zł,
- projekt na rozbudowę remizy OSP w Baborowie – 6.000 zł,
- węzeł żywieniowy przy kompleksie szkolnym w Baborowie – 300.000 zł 
- zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej ul. Opawska w 

Baborowie – 30.000 zł
- opracowanie projektu technicznego na tranzyt wodociągowy relacji 

Dzielów – Raków –  12.000 zł, 
- rozbudowa istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie – 

20.000 zł,
- wymiana pieca c.o. w Przedszkolu w Sułkowie 14.400 zł,
- ustawienie punktów świetlnych na drogach gminnych ( opracowanie 

projektu i realizacja)– 58.000 zł,
- budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej we wsi Tłustomosty na 

bazie istniejącej oczyszczalni  – 10.000 zł,
- modernizacja drogi transportu rolnego – 700.000 zł,

Razem zgłoszone wnioski opiewają na kwotę  1.983.400 zł.

 Z przyczyn wymienionych na wstępie  do projektu przyjęto  :
 W ramach działu Rolnictwo :

1. tranzyt wodociągowy relacji Dzielów – Raków – opracowanie projektu 
technicznego  - 12.000 zł,

W ramach działu Transport i łączność :
2. zakup i montaż wiat przystankowych w Baborowie przy ul. Głubczyckiej i w 

sołectwie Czerwonków, Rakowie – 16.000 zł,

W ramach działu Administracja Publiczna:
3. zakupy inwestycyjne  - sprzęt komputerowy w ramach programu „E-Urząd dla 

mieszkańców opolszczyzny” oraz zapłata zobowiązań z tego zakresu wynikające 
z umowy – 80.000 zł,

W ramach działu Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.poż. :
4. zakup sprzętu na wyposażenie centrum zarządzania kryzysowego w ramach 

obrony cywilnej – 5.000 zł,
5. roboty budowlano-montażowe na remizie OSP w Dziećmarowie – zakończenie 

budowy  - 7.500 zł,
6. opracowanie projektu na rozbudowę remizy OSP w Baborowie – 6.000 zł,

 W ramach działu Oświata i Wychowanie :
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7. budowa kompleksu szkolnego w Baborowie – węzeł żywieniowy – roboty 
budowlano montażowe , zakup wyposażenia – 300.000 zł,

8. zakup komputera i kserokopiarki na potrzeby GZOKiS-u – 8.000 zł,

 W ramach działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska :
9. roboty budowlane na zadaniu „rozbudowa istniejącego składowiska odpadów

           stałych w Baborowie – 10.000 zł,
10.ustawienie nowych punktów świetlnych w Boguchwałowie  – opracowanie 

dokumentacji  – 5.500 zł,
11.kanalizacja sanitarna w Baborowie  wraz z przepompownią – odcinek w ul. 

Głubczyckiej – opracowanie dokumentacji i roboty budowlano montażowe – 
500.000 zł,

W ramach działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
12.ogrodzenie placu budowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Baborowie – 2.000 zł,

 Rezerwę na wydatki majątkowe  zaproponowano w wysokości 20.000 zł

Razem środki zabezpieczone na realizację zadań majątkowych wynoszą 972.000 zł

Tabelaryczne zestawienie planu finansowania zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik 
Nr 6.

Rozdział IV -  wydatki bieżące 

W zakresie wydatków bieżących projekt wydatków obejmuje kwotę 10.576.200 zł.

Środki zaproponowane na realizację wydatków bieżących stanowią  4,1 % 
przewidzianych do wydatkowania w roku bazowym, a które będzie się kształtować na 
poziomie  10.157.719 zł.

                        Środki ujęte w projekcie budżetu na 2004 rok po stronie wydatków 
bieżących w poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć na :

Rolnictwo : 43.500 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003 r. – 26.600 zł,
2. Projekt planu wydatków na 2004 zł –  43.500 zł tj.  163,5 % do poz. 1

W projekcie uwzględniono :
• podsumowanie postępu rolniczego – 500 zł,
• wyłapywanie bezdomnych psów i transport do schroniska – 2.500 zł,
• odnowienie wału w Sułkowie, zakup worków na piasek w ramach zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego – 1.800 zł,
• opłata na Izby Rolnicze – 34.900 zł,
• realizacja programu „Odnowa Wsi „ – 3.800 zł,

Leśnictwo : 800 zł.
1. Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 450 zł
2. Projekt planu na 2004r. 800 zł tj. 177,8 % do poz. 1
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W ramach tej kwoty planuje się dokonać zakupu i transportu drzewek i krzewów

Transport i Łączność : 192.000 zł.
1. Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 112.000 zł
2. Projekt planu wydatków na 2004r. – 192.000 zł tj. 171,4 % do poz. 1.

W ramach zaproponowanej  kwoty przewiduje się wykonać :
1. remont cząstkowy dróg  – 60.000 zł, 
2. odnowienie znaków drogowych – 4.000 zł, 
3. bieżące utrzymanie dróg gminnych – 13.700 zł,
4. koszenie poboczy dróg gminnych – 1.000 zł,
5. remont i malowanie przystanków  - 1.500 zł,
6. remont mostu w ulicy Moniuszki w Baborowie ( przyczółki mostowe) - 30.000 zł.
7. remont 2 mostków w Rakowie – 3.000 zł,
8. remont kładki dla pieszych ul. Fabryczna – 20.000 zł,
9. utwardzenie żwirem drogi w Tłustomostach ( w kierunku osiedla) – 8.000 zł,
10. remont kładki  nad rzeką Psina  w Baborowie –500 zł, 
11. zapłata zobowiązań wynikających z zawartych umów – 10.300 zł
12.  remont mostu Sułków – Boguchwałów – 10.000 zł,
13. remont dróg na terenie osiedla Akacjowego – 20.000 zł,
14. rekultywacja dróg transportu rolnego – 10.000 zł,

W ramach funkcjonującego środka specjalnego wpływy w 2004r.za zajęcie pasa 
drogowego skalkulowano na 1.000 zł. Środki te przeznacza się na utrzymanie dróg.

Gospodarka Mieszkaniowa :  494.500 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003 rok – 469.864 zł
2. Projekt planu wydatków na 2004 rok – 494.500 tj.  105,3 % do poz. 1 

W projekcie planu wydatków uwzględniono środki na : 
1. remonty bieżące komunalnych budynków mieszkalnych – 128.600 zł,
2. udział gminy w Wspólnotach Mieszkaniowych – 142.000 zł,
3. zakup energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych – 59.000 zł 
4. wynagrodzenia i pochodne palaczy – 8.500 zł,
5. pozostałe koszty eksploatacji budynków mieszkalnych administrowanych przez 

gminę – 35.900 zł,
6. koszty szacunku i wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży –31.000 zł, 
7. dostawa energii cieplnej do  budynku przy ul. Kościuszki 3  oraz pozostałe koszty 

bieżące – 19.500  zł,  
8. wydatki związane z rozgruzowaniem obiektów grożących zawaleniem – 10.000 zł,
9. zabezpieczenie środków na zwroty kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły 

mieszkania – 45.000 zł,
10. rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku przy  ul. Kościuszki 3 – 15.000 zł,

Administracja Publiczna : 1. 587.750 zł
1. Przewidywane wykonanie za 2003r,  - 1.588.882 zł,
2.Projekt wydatków na 2004 rok – 1.587.750 zł  tj. 99,9 % do poz. 1.
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Realne możliwości dochodowe oraz przyjęcie do wykonania najpilniejszych potrzeb w 
zakresie wydatków bieżących, pozwoliło na zaproponowanie w tym dziale  kwoty  w 
zakresie bieżących zadań własnych 1.452.800 zł   oraz  61.248 zł w zakresie 
dofinansowania z budżetu gminy administracji rządowej.
 W projekcie uwzględniono wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy w ramach 
administracji zleconej tj. USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw 
paszportowych. Skalkulowane środki na te wydatki wynoszą 134.950 zł,  z czego z 
dotacji celowej  73.702 zł , a pozostałe środki tj. 61.248 zł zostały zabezpieczone z 
dochodów własnych, gdyż dotacja nie zabezpiecza wszystkich  potrzeb w tym 
przedmiocie. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono 130.300 zł.

 Na funkcjonowanie Rady Miejskiej zabezpieczono środki w kwocie 47.700 zł i stanowi 
to wzrost do przewidywanego wykonania 2003r. o 4,4%.  Wymieniona kwota obejmuje 
wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji, Sesjach, ryczałt 
Przewodniczącego i Wice przewodniczącego Rady Miejskiej, koszty podróży, szkoleń i 
zakupów.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki w 
kwocie 1.389.800 zł co stanowi  101,2  %  przewidywanego wykonania roku 2003r.  
W ramach wymienionej wyżej  kwoty zabezpieczono środki w wysokości 1.077.100 zł 
na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od 
wynagrodzeń, wypłatę należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Kwota 
ta obejmuje również środki ( netto – koszty minus należna refundacja)na wypłatę 
wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników prac interwencyjnych i publicznych. Pełne 
zabezpieczenie środków na organizację prac interwencyjnych czy publicznych będzie 
wprowadzone do budżetu z chwilą podpisania stosownych umów z PUP.
Na ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i ekwiwalenty za 
materiały biurowe dla pracowników administracyjnych przewidziano 6.600 zł, na 
podróże służbowe krajowe oraz wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych 
samochodów do celów służbowych zabezpieczono środki w kwocie 13.000 zł,  na 
podróże służbowe zagraniczne zabezpieczono 4.000 zł. Składki na Państwowy 
Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skalkulowano na 7.500 zł. natomiast 
na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zabezpieczono 20.600 zł.
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowanie Urzędu zabezpieczono 
261.000  zł .  Wymieniona kwota zostanie rozdysponowana na zakupy niezbędnych 
materiałów biurowych, sprzętu biurowego, aktów prawnych, wydawnictw, prasy, 
środków czystości, zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody, usługi 
telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, konserwacja i naprawa wyposażenia, 
szkolenia pracowników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, obsługę BHP, 
bieżących remontów budynku administracyjnego, koszty utrzymania samochodów,  a 
także na zapłatę zobowiązań z 2003r.

W dziale tym przewiduje się również wydatki  związane z opłaceniem składek 
członkowskich na rzecz  Związku Gmin Śląska Opolskiego i Związku Gmin Dorzecza 
Górnej Odry, na promocję gminy tj.  opłaty internetowe, udział w spotkaniach w zakresie 
przedsiębiorczości i strategii gminy. Na wydatki te zabezpieczono środki w wysokości 
15.300 zł
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Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej : 1.033 zł.
W dziale tym ujęte zostały środki  z przeznaczeniem na finansowanie wydatków 
związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji celowej na 
zadania zlecone. 

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 90.150 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003 rok – 96.864  zł
2. Projekt planu wydatków na 2004 rok – 90.150 zł tj.  93% do poz. 1.

W dziale tym wykazane są wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 600 zł na 
szkolenia z przedmiotowego zakresu, konserwację sprzętu OC oraz zakup wydawnictw 
tematycznych finansowane z dotacji celowej, a także wydatki na Ochronę 
przeciwpożarową w kwocie  89.550 zł.

Kwota ta została zabezpieczona na finansowanie  wydatków związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, a więc : 
wynagrodzenia kierowców, wydatki pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe 
wynagrodzenia roczne na kwotę 31.000 zł.  Pozostałą kwotę tj. 58.550 zł przeznaczy 
się na zakup materiałów biurowych, czasopism, aktów prawnych, wydawnictw, środków 
czystości, opału na potrzeby remiz na terenie gminy, utrzymanie samochodów 
specjalistycznych, organizację Miejsko Gminnych zawodów OSP, wyposażenie 
jednostek OSP w sprzęt pożarniczy i ochronny, sfinansowanie kosztów zużycia energii 
elektrycznej, wody, usług transportowych, komunalnych, telekomunikacyjnych, naprawę 
i konserwację sprzętu silnikowego i pomocniczego, naprawę sprzętu ratunkowego, 
remont obiektów OSP, szkolenie osób funkcyjnych, ubezpieczenie samochodów i osób, 
ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP i zapłatę 
zobowiązań z 2003 roku. 

Dochody od osób prawnych i fizycznych : 29.300 zł, 
Na wydatki związane z poborem podatków, a więc na prowizję za inkaso podatków i 
opłat lokalnych zabezpieczono  29.300 zł,  z czego na wypłatę prowizji za inkaso 
podatków i opłat 16.000 zł.

Obsługa Długu Publicznego : 148.000 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003 rok – 124.000 zł
2. Projekt planu wydatków na 2004rok – 148.000 zł tj. 119,3 % do poz.1.

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 148.000 zł na spłatę 
odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie 
zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w 
dochodach własnych. Kwota planu została wyliczona w oparciu o posiadane umowy i 
harmonogramy spłat a także o przewidywane odsetki  i prowizje od kredytów 
planowanych do zaciągnięcia w 2004r.

Różne rozliczenia : 240.000 zł.
Rezerwę  na wydatki bieżące ustalono w kwocie 240.000 zł.
 Kwota ta obejmuje : 

1. rezerwę ogólną na wydatki bieżące  w wysokości 95.000 zł, 
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2. rezerwę celową w kwocie  145.000 zł na ewentualne potrzeby w zakresie wypłat 
odpraw emerytalnych dla pracowników Administracji Publicznej – 15.000 zł, 
natomiast dalsze 130.000 zł zabezpieczono na dotacje  na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną przez organizacje pozarządowe. 

Ponadto rezerwa ogólna na wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł została 
uwzględniona w rozdziale III.

Oświata i Wychowanie : 5.000.365 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003r.w ramach wydatków bieżących 3.811.172 zł i 

przewidywane wykonanie działalności przedszkolnej  1.142.187 zł.
2. Projekt wydatków na 2004 rok – 5.000.365 zł  tj. 100,9 % do poz. 1.

Zgłoszone potrzeby na działalność bieżącą  w tym dziale stanowią kwotę  5.378.702 zł . 
Zgłoszone potrzeby na zadania subwencjonowane  w zakresie działu Oświata i 
Wychowanie to kwota 3.619.996 zł oraz działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
529.368 zł. Wstępna kwota subwencji oświatowej to kwota 3.143.264 zł. zł. Strona 
dochodowa budżetu a także wysokość subwencji oświatowej w znacznym stopniu 
ogranicza zabezpieczenie wszystkich wnioskowanych potrzeb finansowych. 
Subwencja oświatowa zabezpiecza tylko 78 % wydatków subwencjonowanych 
zaproponowanych w projekcie budżetu, co w znacznym stopniu obciąża budżet gminy.

W Szkołach Podstawowych na wydatki bieżące przewidziano kwotę 1.965.727 zł  tj. 
100% przewidywanego wykonania roku bazowego,  z czego na wydatki związane z 
wypłatą wynagrodzeń i kosztów pochodnych zabezpieczono 1.561.394 zł .   Natomiast 
na  niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek 
Szkół Podstawowych zabezpieczono 404.333 zł , z czego na dodatki mieszkaniowe, 
wiejskie, świadczenia socjalne przeznacza się 194.884 zł. Tak więc na pozostałe 
wydatki bieżące pozostaje kwota 209.449 zł.
W podziale na poszczególne placówki zaproponowane środki na wydatki przedstawiają 
się następująco :

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baborowie – 1.400.833 zł , w tym :
• wynagrodzenia i pochodne – 1.159.244 zł,
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne, pomoc zdrowotna  - 

147.164 zł,
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. wszelkie 

zakupy, usługi remonty obiektów, wypłatę stypendiów dla uczni, zapłata 
zobowiązań  – 94.425 zł, 

2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłustomostach – 472.554 zł, w tym :
• wynagrodzenia i pochodne – 386.134 zł,
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna ZFŚS – 47.720 zł,
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki , wszelkie 

zakupy, usługi remont obiektu, stypendia dla uczni oraz na zapłatę zobowiązań z 
2003r. – 38.700 zł.
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3. Wydatki na funkcjonowanie kotłowni przy ul. Wiejskiej-  92.340 zł,  w tym : 
• wynagrodzenia i pochodne palaczy – 16.016 zł,
• świadczenia socjalne, ekwiwalenty  – 1.212 zł,
• pozostałe wydatki ,  zapłata zobowiązań z 2003r. –  75.112 zł, w tym zakup opału 

64.000 zł,

Ponadto  przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Baborowie funkcjonuje  środek 
specjalny. Plan przychodów środka specjalnego obejmuje wpływy w wysokości  3.400 
zł  z tytułu  darowizn. W planie wydatków środka specjalnego zakładane przychody 
przeznacza się na zakup aparatu cyfrowego.
Plan środka specjalnego stanowi odrębny plan finansowy i nie jest wliczany do kwoty 
dochodów i wydatków budżetowych.

Na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum zabezpieczono kwotę 1. 286.210 zł   co 
stanowi 101% przewidywanego wykonania roku 2003.  Z zabezpieczonych środków, 
wynagrodzenia i wydatki pochodne stanowią kwotę 1.058.244 zł  .  Na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych, wiejskich, ZFŚS, pomoc zdrowotną zabezpieczono 
121.403 zł. 
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum tj. wszelkie 
zakupy, usługi, remont obiektu i naprawa wyposażenia, wypłatę stypendiów dla uczni, 
zapłatę zobowiązań z 2003 roku przewidziano środki w wysokości 106.563 zł.

W ramach środka specjalnego funkcjonującego przy Gimnazjum planowane wpływy 
ustalono na  6.000  zł z tytułu darowizn.  Planowane przychody przeznacza się na 
zakup niezbędnych materiałów, pomocy naukowych i sprzętu nagłaśniającego z 
przeznaczeniem na wyposażenie Gimnazjum.

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 224.000, tj. o 6,5  % poniżej  do 
przewidywanego wykonania 2003r.  Przewidywane wykonanie obejmuje remont 
kapitalny silnika autobusu.

Na działalność bieżącą Zespołu Administracyjnego zabezpieczono środki w kwocie 
271.220 zł co stanowi  spadek  do przewidywanego wykonania 2003r. o  4,5 %.     
W ramach kwoty 271.220 zł zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie 
Gminnego Zespołu tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 233.010 zł  i 
pozostałe wydatki bieżące i zapłatę zobowiązań z 2003r. -  38.210 zł. 

Na finansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto 
22.000 zł, natomiast  należne wpłaty na PFRON  skalkulowano na kwotę 33.360 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano 20.613 zł, w tym 
wynagrodzenia i pochodne metodyka 1.930 zł.

Przedszkola – 1.177.235 zł.
W  związku  ze  zmianą  klasyfikacji  budżetowej,  od  2004  roku  Przedszkola  będą 
finansowe w ramach działu Oświata i Wychowanie.
1. przewidywane wykonanie za 2003 rok – 1.142.187 zł  ujęte w dziale Edukacyjna 

Opieka Wychowawcza,  
2. Projekt wydatków na 2004 rok – 1.177.235 zł tj. 103,1 % do poz. 1
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W rozbiciu na poszczególne przedszkola projekt wydatków przedstawia się następująco 

Wyszczególnienie Źródła finansowania
Dochody 
własne

Środki 
specjalne

Wydatki 
ogółem

                        W tym :
Wynagr. I 
pochodne

Dodatki i 
ZFŚS

Pozostałe 
wydatki

1 2 3 4 5 6 7
1. Przedszkole Nr 1
    w Baborowie

347.420 56.340 403.760 300.623 31.522 71.615

2.Przedszkole Nr 2
W Baborowie

259.430 41.488 300.918 205.476 22.244 73.198

3. Przedszkole w 
    Rakowie

73.552 6.000 79.552 56.302 6.640 16.610

4. Przedszkole w
    Tłustomostach

123.498 7.898 131.396 95.581 7.857 27.958

5. Przedszkole Sułków 179.892 16.750 196.642 128.278 11.764 56.600

11. Przedszkole w 
Suchej Psinie

193.443 16.570 210.013 139.339 12.829 57.845

R A Z E M 1.177.235 145.046 1.322.281 925.599 92.856 303.826

W ramach kwoty wykazanej w kolumnie 7 finansowane będą niezbędne wydatki na 
bieżące funkcjonowanie placówek przedszkolnych.

Niektóre wydatki związane z bieżącą działalnością przedszkoli finansowane będą w 
ramach środków specjalnych  funkcjonujących przy przedszkolach. Plan przychodów 
tych środków skalkulowano na kwotę 145.046 zł i są to wpływy z usług. Środki te w 
pełnej wysokości zostaną przeznaczone na zakup materiałów, środków żywności, 
wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakup usług.
Środki te nie są wliczane do kwoty dochodów i wydatków budżetowych, gdyż stanowią 
odrębny plan finansowy.

Ochrona Zdrowia : 78.000 zł.
W dziale tym zabezpieczone zostały środki na finansowanie działań zmierzających do 
przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 78.000 zł tj. do wysokości zakładanych 
dochodów z opłat za wydane zezwolenia za sprzedaż alkoholu.
Plan wydatków  został opracowany w oparciu o projekt gminnego programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi.
W ramach przewidzianych środków proponuje się sfinansować następujące wydatki : 
wynagrodzenia i wydatki pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy 
środowiskowej skupiającej dzieci i młodzież z rodzin patologicznych – 18.070 zł. 
Natomiast kwota 59.930 zł na  doposażenie tej świetlicy środowiskowej, doposażenie 
świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenie punktu konsultacyjnego, opracowania 
programów terapeutycznych,  dofinansowanie organizowanych spotkań, wycieczek na 
których realizowane będą programy profilaktyczne z zakresu problematyki alkoholowej, 
finansowanie kosztów funkcjonowania grupy AA, realizacja programów edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, sporządzanie wywiadów środowiskowych, wypłata diet dla 
członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenia w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, a także na zapłatę zobowiązań.
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Opieka Społeczna : 1.082.815 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003 rok – 1.164.889 zł,
2. Projekt wydatków  na 2004r. – 1.082.815 zł,  tj  92,9 % do poz. 1.

Kwota 1.085.665 zł obejmuje zadania własne – 525.665 zł jak i również zadania 
finansowane z dotacji celowej – 560.000 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone wynosi 
tylko 95,8 % przewidywanego wykonania  roku bazowego, co ma również odbicie w 
projekcie planu wydatków z tego zakresu.
W ramach kwoty 1.085.665 zł zabezpieczono środki na :

• wynagrodzenia i pochodne -356.267 zł w tym z dochodów własnych–217.932  zł,
• zapomogi dla podopiecznych – 407.700 zł, w tym  55.700 zł z dochodów własnych,
• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 39.000 zł w całości finansowane z dotacji
      celowej.
•  wypłata dodatków mieszkaniowych 194.400 zł. Kwota ta będzie sfinansowana w 

całości z dochodów własnych.
• dowóz podopiecznych na rehabilitacje do Środowiskowego Domu Samopomocy  w 

Gołuszowicach 7.100  zł – z dochodów własnych,
• na dożywianie uczniów zabezpieczono z dochodów  własnych 10.000 zł,
• pozostałe koszty funkcjonowania ośrodka  52.348 zł , w tym z dochodów własnych 

38.884 zł. 
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.000 zł  finansowane z dotacji celowej.

W dziale tym nie  zabezpieczono  środków na dofinansowanie działalności  Stacji 
Opieki „Caritas” oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego.  Potrzeby na funkcjonowanie tych 
punktów skalkulowano  wstępie na kwotę 52.000 zł i została ona ujęta w rezerwach 
celowych.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza : 541.227
1. Przewidywane wykonanie za 2003ok –  454.611 zł,
2. Projekt  wydatków na 2004 rok – 541.227zł  tj   119,1% do poz. 1

W ramach działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są następujące 
zadania :

Świetlica szkolna :  476.921 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003r. – 409.510 zł
2. Projekt wydatków na 2004r. 476.921 zł. tj. 116,5 % do poz. 1

Działalność świetlicy  szkolnej będzie prowadzona przy takich gminnych jednostkach 
organizacyjnych jak :

- przy Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie, na którą to działalność 
zabezpieczono środki  w kwocie 382.941 zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne 
223.040 zł,  dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne, pomoc zdrowotna 
22.701 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy – 
137.200 zł , z czego zakup żywności 120.000 zł.
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- Przy Publicznym Gimnazjum w Baborowie, na którą to działalność zabezpieczono 
93.980 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne 81.438  zł, natomiast 
pozostała kwota 12.542 zł  obejmuje projekt wydatków na dodatki wiejskie, 
mieszkaniowe, pomoc zdrowotną i świadczenia socjalne.

Na dokształcanie nauczycieli świetlicy szkolnej zabezpieczono 1.571 zł,

Na zorganizowanie kolonii i zimowisk dla dzieci zabezpieczono 23.325 zł.

 W ramach tego działu, w rozdziale  „Pozostała działalność” zabezpieczono środki w 
wysokości  39.410 zł na finansowanie kosztów ogrzewania i bieżącego utrzymania 
budynku po byłym przedszkolu w Dziećmarowie. Z wymienionej kwoty na 
wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego palacza zabezpieczono 12.062 zł. 
Pozostała kwota zostanie przeznaczona na podstawowe wydatki związane z 
wytworzeniem ciepła i utrzymaniem budynku.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : 496.100 zł.
1. Przewidywanie wykonanie za 2003 rok – 466.647 zł
2. Projekt wydatków na 2004 rok – 496.100 zł tj. 106,3 % do poz.1.

W projekcie zabezpieczono środki na :

gospodarkę ściekową :
- wyrównanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w Rakowie zgodnie z 

podpisana umową – 6.500 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej – 15.000 zł,
- remont wylotów kanalizacji burzowej – 5.000 zł,
- wykonanie odwodnienia w drodze bocznej w sołectwie Księżo Pole – 2.000 zł 

gospodarkę odpadami :
- wyrównanie kosztów eksploatacja wysypiska w Baborowie 24.400 zł  

oczyszczanie miast  :
- oczyszczanie miasta wraz zakupem koszty ulicznych – 93.000 zł. Kwota ta obejmuje 

również  oczyszczanie ulic,   dla których gmina nie jest zarządcą, gdyż Starostwo w 
Głubczycach nie zabezpiecza  środków na ten cel.

utrzymanie zieleni : 
-   utrzymanie terenów zielonych tj. zakup sadzonek, sprzętu, podlewanie zieleńców, 

całoroczna pielęgnacja  - 26.800 zł

oświetlenie ulic :
- oświetlenie dróg  oraz eksploatacja lamp ulicznych – 292.000 zł .
- remont oświetlenia w Parku Miejskim – 5.000 zł.
Zadanie finansowane w całości z dochodów własnych.

pozostałe zadania : 
- wydatki na ochronę środowiska finansowane z wpływów opłaty produktowej – 400 

zł,
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- zakup iluminacji świetlnej -  6.000 zł,
- bieżąca eksploatacja infrastruktury technicznej – 20.000 zł,

Ponadto, niektóre zadania z zakresu ochrony środowiska zostały uwzględnione w 
projekcie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Przewiduje się, że 
przychodami tego funduszu będą wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska. Wysokość tych opłat ustalono na kwotę 80.000 zł. Przewiduje się, że stan 
środków finansowych na początek roku 2004r. kształtować się  będzie  w wysokości 
55.000 zł. Razem środki do dyspozycji wynosić będą 135.000 zł.
Środki te proponuje się przeznaczyć na : 
• niwelacja składowisk odpadów stałych na terenie gminy – 10.000 zł,
• wykonanie ogrodzenie składowiska odpadów stałych w Czerwonkowie – 5.000 zł,
• opracowanie programu ochrony środowiska – 40.000 zł,
• dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez przekazanie środków do budżetu :

- kanalizacja sanitarna przy ul. Głubczyckiej w Baborowie – 70.000 zł,
-   rozbudowa istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie – 10.000 zł,

 
Tabelaryczne zestawienie planu przychodów i wydatków GFOŚ wykazane jest 
załączniku Nr  8.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego : 470.160 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003 r.-  446.517 zł,
2. Projekt planu wydatków na 2004r. –  470.160 zł tj. 105,5 % do poz. 1

W ramach kwoty 470.160 zł  zabezpieczono na :
• wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników zatrudnionych w placówkach 

kulturalnych kwotę 275.845 zł. 
• świadczenia socjalne – 9.727 zł,  
• na zakup opału do obiektów kulturalnych - 44.550 zł,
• zakup księgozbioru 10.000 zł, 
• organizacja imprez kulturalnych i dożynek 17.000 zł, 
• zakup materiałów i sprzętu do kółka fotograficznego 4.650 zł, 
• organizacja Powiatowego Tygodnia Kultury – 3.000 zł, 
• organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich - 

3.000 zł,  
• wydatki na współpracę z zaprzyjaźnioną gminą Czeską – Hradec – 3.000 zł,
• ubezpieczenie mienia 1.800 zł, 
• na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów 

kulturalnych oraz zapłatę zobowiązań przewidziano środki w kwocie 75.588 zł 
( zużycie energii  elektrycznej, wody, usługi komunalne, telekomunikacyjne, 
pocztowe, wydatki kancelaryjne)

Na usługi remontowe zabezpieczono środki w wysokości 22.000 zł, w tym na :
• remont instalacji odgromowej w świetlicy  w Sułkowie   - 2.000 zł,
• naprawa dachu na świetlicy w Rakowie – 8.000 zł,
• remont świetlicy w Boguchwałowie – 12.000 zł,

Kultura Fizyczna i Sport :  80.500 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2003r. ( bez kwot przekazanych dotacji  – 92.660 zł,
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2. Projekt wydatków na 2004 rok – 80.500 zł co stanowi  86,8 do poz.1

Obniżenie planu wydatków na bieżące zadania z zakresu kultury fizycznej jest pozorne, 
gdyż podyktowane jest tym, że od 2004r. poza Stowarzyszeniem LZS i Klubem 
Sportowym „Cukrownik” , Międzyuczniowski Klub Sportowy „Jedynka” i Uczniowski Klub 
Sportowy „Tramp” funkcjonować będą  również w formie stowarzyszenia a które do tej 
pory finansowane były w formie jednostki budżetowej. Przewidywane wykonanie 
wydatków za 2003r. tych klubów  to odpowiednio kwota 12.250 zł i 2.500 zł. Środki na 
finansowanie zadań zleconych dla organizacji pozarządowych zostały uwzględnione w 
rezerwie celowej.
W ramach środków ujętych w projekcie, na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych 
pracowników i instruktorów oraz  gospodarza obiektu sportowego w Baborowie 
zabezpieczono 58.143 zł.   
Na bieżące wydatki  poza wydatkami płacowymi  z zakresu kultury fizycznej i sportu 
realizowane przez Gminną Jednostkę Organizacyjną tj. Gminny Zespół Oświaty, Kultury 
i Sportu zabezpieczono środki w wysokości  22.357 zł.  
Środki na ewentualne dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 
zleconych organizacjom pozarządowym zostały zabezpieczone w rezerwie celowej w 
kwocie 78.000 zł.

                         Projekt budżetu gminy Baborów na 2004 rok po stronie wydatków 
zamyka się kwotą  11.548.200 zł      tj. o 14 %  wyższą od przewidywanego wykonania za 
2003 rok.  Taką wysokość wydatków  umożliwia strona dochodowa, planowane do 
zaciągnięcia w 2004 roku kredyty długoterminowe w kwocie 1.740.000 zł  na 
finansowanie zadań inwestycyjnych oraz bieżących zadań oświatowych  i edukacyjno 
wychowawczych  gdyż subwencja oświatowa nie zabezpiecza podstawowych potrzeb w 
tym zakresie,  zniesienie dofinansowania na niektóre zadania budżetowe ( oświetlenie 
ulic dla których gmina nie jest zarządcą,  dodatki mieszkaniowe)

Tabelaryczne zestawienie projektu wydatków budżetowych obrazuje załącznik
 Nr 3.

Zadania   z zakresu administracji rządowej.
W wykazanej wyżej kwocie ujęte są również środki na finansowanie zadań z zakresu 
administracji rządowej w wysokości 995.530 zł,  z czego z dotacji celowej  635.335 zł i z 
dochodów własnych gminy 360.185 zł z uwagi na to, że przyznana dotacja na 
utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej ,  świadczeń z zakresu 
opieki społecznej nie zabezpiecza przedmiotowych potrzeb. 
Przyznane środki w ramach dotacji celowej obejmują zadania bieżące.
W ramach  bieżących zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień 
finansowane będą takie zadania jak: 
1. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy paszportowe na 

kwotę 134.950 zł – tj. z dotacji celowej 73.702 zł oraz dofinansowanie z budżetu 
gminy 61.248 zł

2. Aktualizacja rejestru wyborców – 1.033 zł,
3. Obrona Cywilna – 600 zł. 
4. Zadania z zakresu Pomocy Społecznej  – 843.480 zł, przy czym z dotacji celowej 

560.000 zł, oraz dofinansowanie z budżetu gminy – 283.480zł.

Tabelaryczne zestawienie dotacji celowych i  wydatków z zakresu administracji 
rządowej obrazuje załącznik Nr 5.
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Ponadto w 2004 roku przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w 
latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących nie 
znajdujących pokrycia w dochodach własnych. Wysokość rat przewidzianych do spłaty 
wynosi 750.000 zł i kwota ta została uwzględniona w „Planie przychodów i rozchodów” 
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego projektu.

 Projektu budżetu  na 2004 rok wykazuje  deficyt w wysokości  990.000 zł  wynikający 
z następującego wyliczenia : dochody  10.528.200 zł minus wydatki 11.678.200 zł. 
Zakłada się, że występujący deficyt zostanie sfinansowany z planowanych do 
zaciągnięcia kredytów i pożyczek.:

Dochody ogółem  10.558.200 zł + przychody   1.740.000 zł  = 12.298.200 zł
Wydatki ogółem    11.548.200 zł + rozchody       750.000 zł  =  12.298.200 zł
 

Projekty planów przychodów i wydatków środków specjalnych jak i Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska zostały przedstawione  przy omawianiu działów, w których te 
przychody i wydatki występują.
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