
Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr IX-69/03 Rady

Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 października 2003r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5 6
Zmienia się plan dochodów o kwotę 51.611 346

758 Różne rozliczenia 47.987
292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 47.987

801 Oświata i Wychowanie 22
201 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 22

851 Ochrona Zdrowia 3.300
048 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu
3.300

900 Gospod. Komun. i Ochrona Środowiska 324 324
040 - wpływy z opłaty produktowej 324
069 - wpływy z różnych opłat 324

Zmienia się plan wydatków o kwotę 114.207 62.942
700 Gospodarka Mieszkaniowa 6.787

70095 Pozostała działalność 6.787
1. wydatki bieżące 6.787

750 Administracja Publiczna 24.600 4.600
75023 Urząd Gminy 24.600 4.600

1. wydatki bieżące,  w tym : 24.600 4.600
   - wynagrodzenia 4.600

754 Bezpieczeństwo Publiczne  i Ochrona P.poż 1.800 1.800
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1.800 1.800

1. wydatki bieżące,  w tym : 1.800 1.800
   - wynagrodzenia i pochodne 1.800

801 Oświata i Wychowanie 28.300 10.222
80101 Szkoły Podstawowe 10.000 5.222

1. wydatki bieżące,  w tym : 10.000 5.222
   - wynagrodzenia i pochodne 5.000

80110 Gimnazja 15.000 5.000
1. wydatki bieżące, w tym : 15.000 5.000
   - wynagrodzenia i pochodne 5.000



80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 3.300
1. wydatki bieżące 3.300

851 Ochrona Zdrowia 4.300 1.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.300 1.000

1. wydatki bieżące,  w tym : 4.300 1.000
   - dotacje 1.000

853 Opieka Społeczna 3.120 43.120
85315 Dodatki Mieszkaniowe 40.000

1. wydatki bieżące 40.000

85319 Ośrodek Pomocy Społecznej 2.800
1. wydatki bieżące,  w tym : 2.800
   - wynagrodzenia i pochodne 2.800

85328 Usługi opiekuńcze 3.120 320
1. wydatki bieżące,   w tym : 3.120 320
   - wynagrodzenia i pochodne 2.800 320

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 3.100
85495 Pozostała działalność 3.100

1. wydatki bieżące 3.100

900 Gospodarka Komun. i Ochrona Środowiska 42.200 2.200
90015 Oświetlenie ulic 40.000

1. wydatki bieżące 40.000

90095 Pozostała działalność 2.200 2.200
1. wydatki bieżące,  w tym : 2.200 2.200
   - wynagrodzenia i pochodne 2.200

Uzasadnienie :
1.  Do budżetu wprowadza się kwotę 47.987 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z 

Ministerstwa Finansów o przyznaniu  subwencji oświatowej  na doposażenie pracowni 
technicznej w Gimnazjum w kwocie 15.000 zł oraz  subwencji rekompensującej ustawowe ulgi w 
podatku rolnym za I-sze półrocze 2003r. w kwocie 32.987 zł – srodki te przeznacza się na 
wypłatę zwrotu kaucji mieszkaniowych wynikających z wyroków sądowych – 6.787 zł, koszty 
bieżącego utrzymania budynków oświatowo wychowawczych 6.100 zł oraz koszty bieżącego 
funkcjonowania urzędu gminy 20.000 zł,

2.  Wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie 3.300 zł z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych.( wpływy uzyskane 78.300 zł , plan dotychczasowy 75.000 zł) 
Środki te przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi. Niewykorzystaną dotację dla Ośrodka Terapii Uzależnień od alkoholu przy 
SWSZ dla NiPCh w Branicach w wysokości 1.000 zł przeznacza się na bieżące wydatki 
rzeczowe.

3. Niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Urzędzie Miejskim w wysokości 
4.600 zł przeznacza się na finansowanie wydatków rzeczowych Urzędu.
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4. Uzupełnia się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 
zatrudnionych  do konserwacji i utrzymania samochodów specjalistycznych w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych o 1.800 zł i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o 
kwotę 2.200 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków rzeczowych na tych 
działalnościach.

5. Na nowo utworzony paragraf o symbolu 040 dotyczący gromadzenia środków z opłat 
produktowych, przenosi się dotychczasowy plan tej opłaty  ujęty w paragrafie 069. 

6. w celu zabezpieczenia środków w planie na PFRON w  placówkach oświatowych, tą pozycje 
wydatkową zwiększa się o 10.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wynagrodzeń i 
pochodnych,

7. Przewidywane oszczędności w planie wydatków na dodatki mieszkaniowe w kwocie 40.000 zł 
przenosi się na oświetlenie dróg – brak dofinansowania w ramach dotacji celowej.
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