
                          Załącznik Nr 1
CZĘŚĆ      OPISOWA

                          Bazą opracowania projektu budżetu gminy Baborów na 2003 rok 
stanowi  przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2002 rok, zawiadomienia o planie 
subwencji i  dotacji celowych na realizację zadań zleconych,  powierzonych 
realizowanych przez gminę na podstawie dotychczasowych porozumień, zadań 
własnych  a także  przewidywana inflacja na  rok budżetowy.
Duże utrudnienie przy opracowywaniu projektu budżetu na 2003 rok stwarza brak 
ustaleń prawnych dotyczących  podstawowych dochodów  własnych gminy – trwa 
procedura legislacyjna nad ustawą o podatkach  i opłatach lokalnych.  
Projekt dochodów budżetowych na 2003 rok  został skalkulowany ze spadkiem  do 
przewidywanego wykonania za 2002r.   o 2 %.  Przewiduje się, że dochody w 2002 roku 
zrealizowane zostaną w kwocie 10.453.063 zł, natomiast projektowane dochody na 
2003 rok to kwota 10.228.922 zł.

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

• Obniżenie o 10.06%  w stosunku do roku ubiegłego ceny skupu żyta, 
stanowiąca podstawę do naliczania podatku rolnego, co w rezultacie powoduje 
uszczuplenie dochodów własnych o prawie 200 tyś zł.

• dotacje celowe na realizacje bieżących zadań zleconych i  powierzonych 
przyjęte do projektu stanowią 94 % dotacji  przewidzianych do wykonania w 
roku 2002.

• w projekcie budżetu na 2003 rok nie uwzględniono ewentualnych kwot dotacji 
celowych i środków  pozabudżetowych na dofinansowanie  zadań własnych, a 
które w 2002r. wynoszą  125.232 zł .    ( dodatki mieszkaniowe, dożywianie 
dzieci ) – brak stosownych zawiadomień poza dotacją w kwocie 15.161 zł na 
świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

• zmniejszenie subwencji z budżetu państwa o kwotę 380.139 zł oraz 
zmniejszenie szacunkowych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych o kwotę 26.681 zł  w stosunku do założeń wstępnych 
otrzymanych z Ministerstwa Finansów

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

• cena 1q żyta, stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 33,45 
zł tj.  spadek do ceny obowiązującej w 2002 roku  aż o 10,06 % .

• wskaźnik wzrostu cen detalicznych  towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
trzech pierwszych kwartałów wynosi 2,3% i takim też wskaźnikiem zostały 
skalkulowane podatki i opłaty lokalne. Przy kalkulowaniu poszczególnych 
składników podatków i opłat lokalnych posłużono się również  stawkami 
wykazanymi w projekcie zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.. 

• subwencje ogólne z budżetu państwa przyjęto do projektu na 2003r. na 
podstawie otrzymanego ostatecznego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. 
Kwoty subwencji ogólnej wykazują  średni  spadek o 7 % do kwot ustalonych na 
2002r. 

• wyrównanie uszczuplenia dochodów własnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień 
w podatku rolnym przyjęto do projektu w pozycji część rekompensująca 
subwencji ogólnej  w wysokości 37.237 zł  tj. należna subwencja   za II półrocze 



2002r.  Kwotę tę przyjęto na podstawie wniosku  przedłożonego do Ministerstwa 
Finansów  o przyznanie tej subwencji .

Zakładany wzrost niektórych pozycji dochodowych nie wyrównuje strat z tytułu 
niedoszacowania  dochodów  pochodzących z podatku rolnego,  dotacji 
celowych, subwencji oświatowej.

                        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  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 – 104 % 
do roku 2002

• opieki społecznej – 96 % do roku 2002,
• obrony cywilnej – 120 % do roku 2002,
• wydawania paszportów – 104 % do roku 2002r.
• wydatki bieżące na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą – 88 % 

do roku 2002,
• aktualizacja spisów wyborców  - 101 % do roku 2002
• wybory uzupełniające do rady – 3.741,44 zł .Kwotę zaokrąglono do pełnych 

złotych i do budżetu przyjęto 3.742 zł.

Z powyższych danych wynika, że  na etapie opracowywania projektu budżetu na 
2003 rok  zadania zlecone i powierzone gminie do realizacji są niedoszacowane, 
gdyż środki własne uniemożliwiają pełnego zabezpieczenia planu, co w znacznym 
stopniu zniekształca faktyczne potrzeby w tym zakresie.

Na podstawie złożonego wniosku o sfinansowanie zadań polegających na 
ustawieniu nowych punktów świetlnych na drogach,  dla których gmina nie jest 
zarządcą, gmina otrzymała zawiadomienie o przyznaniu na ten cel kwotę 20.000 zł .

Kształtowanie się dochodów według głównych grup dochodowych przedstawia poniższe 
zestawienie :

Wyszczególnienie Przewid.wyk. 
za 2002r.

Projekt na
 2003r.

%
 3:2

Struktura w 
2003 roku

1 2 3 4 5
1. Dochody własne 5.968.778 6.145.195 103 56,86
2. Subwencje 3.592.079 3.357.240 10493 36,02
3. Dotacje na bieżące zad.zlec.i powierzone 766.974 691.326 90 6,77
4. Dotacje i środki na zadania własne 125.232 15.161 12 0,15
5.Dotacje na zlecone zadania inwestycyjne x 20.000 x 0,20
6. Dotacje na własne zadania inwestycyjne x X x X
Razem 10.453.063 10.228.922 98 100
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W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projektowane dochody 
przedstawiają się następująco :

1.       Rolnictwo – 11.100zł  
• sprzedaż  Świadectw Miejsca Pochodzenia Zwierząt – 9.800 zł
• opłaty za kolczykowanie – 1.300 zł

Zakłada się 9 % wzrostu do przewidywanego wykonania za 2002r.

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

Zakłada się 4% wzrostu do przewidywanego wykonania za 2002r. 

Gospodarka Mieszkaniowa – 756.630zł
• czynsze na najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 430.000 zł
• czynsze za najem lokali użytkowych –4.000 zł
• sprzedaż lokali stanowiące mienie gminne – 192.630 zł  
• sprzedaż działek – 40.000 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie – 5.000 zł ,
• wpływy z tytułu centralnego ogrzewania – 85.000 zł,

Wzrost zakładanych dochodów w tym dziale do przewidywanego wykonania roku 
bazowego kształtuje się na poziomie 20 %. Taki  wzrost podyktowany jest  wejściem w 
życie nowych przepisów dotyczących ustalania czynszów mieszkaniowych, wzrost 
należności za dostawę energii cieplnej do budynków mieszkalnych.

4.       Administracja Publiczna – 95.114zł  
• wpływy z czynszów  za wynajęcie lokali w budynku Urzędu – 7.200 zł 
• pozostałe odsetki – 50 zł,
• wpływy z usług – za rozmowy telefoniczne – 5.900 zł    
• wpływy z różnych dochodów- prowizja z rozliczeń składek ZUS – 5.300 zł
• wpływy z opłaty administracyjnej – 5.700 zl,
• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych(USC, Ewidencja ludności, 

Działalność gospodarcza) – 67.740 zł
• dotacje celowe na finansowanie spraw paszportowych – 3.224 zł.

Przewidywane dochody w tym dziale wykazują  spadek  o 15 % do przewidywanego 
wykonania roku 2002r. Spadek ten podyktowany jest tym, że w roku bazowym  gmina 
finansowała z dotacji celowej  przeprowadzenie spisu powszechnego.

5. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 4.762zł
• dotacje celowa na aktualizację spisów wyborców – 1.020 zł
• dotacja celowa na przeprowadzenie uzupełniających wyborów – 3.742 zł 

Planowane dochody w tym dziale wykazują spadek do przewidywanego wykonania 
2002 roku o 81 %. Duży spadek wyjaśnia dotacja w 2002r. na przeprowadzenie 
wyborów do rad gmin i burmistrza.
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6.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.906 zł
• wpływy z najmu lokali w budynkach OSP – 3.806 zł
• wpływy z usług – dostawa energii cieplnej i wody do wynajmowanych lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynkach OSP – 2.500 zł
• dotacja celowa na finansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej 600 zł

Wzrost do przewidywanego wykonania za 2001r. skalkulowano o 12 %.

7. Dochody od osób prawnych i fizycznych – 5.013.308zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu na podstawie 

ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 900.058 zł  tj. 
wzrost o 3 %  przewidywanego wykonania w 2002r.

• podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe 
przyjęto do projektu budżetu w kwocie 130.000 zł . Pozycję tą przyjęto do projektu 
ze wzrostem 2 %  przewidywanego wykonania za 2002 rok, a więc na poziomie 
przewidywanej inflacji.

• podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 2.243.000  zł  zgodnie z wstępnym 
ustaleniem tych należności od podatników w oparciu o zakładany wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, który według danych GUS wynosi  2,3 %. W 
związku ze znacznymi zmianami przepisów dotyczących tego podatku, gmina na 
czas opracowywania niniejszego projektu nie dysponuje podstawowymi danymi, 
które stanowić będą naliczenie tego podatku. Kwotę tę skalkulowano na bazie 
danych za 2002 rok z uwzględnieniem zmian wynikających z projektu zmian do 
ustawy. Prawidłową bazę uzyska się po złożeniu przez podatników stosownych 
deklaracji. Ponadto do budżetu przyjęto również 220.000 zł  jako zaległości z roku 
2002r. na które przeprowadzone będzie postępowanie egzekucyjne.

• podatek rolny od osób prawnych i fizycznych został przyjęty do projektu budżetu w 
wysokości 1.442.800 zł .  Podstawą do zaproponowania takiej kwoty jest  areał 
będący w posiadaniu osób prawnych i fizycznych – 16.726 ha. Stawkę za 1 ha 
przeliczeniowy  przyjęto cenę 1 q żyta ogłoszoną przez GUS tj. 33,45 zł x 
współczynnik przeliczeniowy 2,5 tj. 83,62 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz wartość 
pięciu kwintali żyta za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, które do 2002r. 
wchodziły w skład podatku od nieruchomości . Kwota planu obejmuje występującą 
zaległość w wysokości około 30.000 zł

• podatek od środków transportowych ustalono na kwotę 185.200 zł tj. o 14%  . 
Założono wzrost  do przewidywanego wykonania za 2002r. na poziomie 
zapowiadanej inflacji i powiększony o stan zalełości.

• opłatę skarbową przyjęto w wysokości  33.000  zł  tj. wzrost o poziom inflacji do 
przewidywanego   wykonania za rok bazowy.

•  podatek od czynności cywilno prawnych ustalono na kwotę 40.300 zł.
        Podatek ten został skalkulowany ze wzrostem o 3 % do przewidywanego  

     wykonania roku bazowego                   
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• pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do projektu 
budżetu na kwotę  38.950 zł z założeniem wzrostu  o 2% do przewidywanego 
wykonania za 2002r.

8. Różne rozliczenia – 3.363.240 zł 
• część oświatowa subwencji ogólnej – 2.950.917 zł –  spadek o 6 %
• część rekompensująca subwencji ogólnej – 401.745 zł.- spadek o 10%.      W 

kwocie tej uwzględniono subwencję rekompensującą utracony podatek od 
środków transportowych  w kwocie 364.508 zł  101 % do 2002r.na podstawie 
otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, a  także  kwotę 37.237 zł 
tj. subwencję rekompensującą udzielone ulgi ustawowe w   podatku rolnym 
należną za II półrocze 2002r. Subwencję tą gmina otrzyma w  I-szym półroczu 
2003r.  Na etapie opracowywania niniejszego projektu nie można było określić 
kwoty  należnej subwencji rekompensującej ulgi ustawowe w podatku rolnym za 
okres I-go półrocza 2003r, dlatego też nie przyjęto tej pozycji w projekcie 
dochodów. Po otrzymaniu stosownego zawiadomienia nastąpi zwiększenie 
budżetu z tego tytułu.

• część podstawowa subwencji ogólnej – 4.578zł  - tj. 134  % subwencji za 2002r.

• W dziale tym uwzględniono również wpływy  w kwocie 6.000 zł  z tytułu 
oprocentowania środków na rachunkach bankowych. 

9.Oświata i Wychowanie – 34.071 zł
• wpływy z czynszów mieszkaniowych – 2.450 zł  .Zakładany plan obejmuje 

czynsze za   mieszkania w budynkach będące w dyspozycji oświaty.
• dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych- 15.161zł  na świadczenia 

socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów – gmina otrzymała stosowne 
zawiadomienie.

• wpływy z usług za sprzedaż energii cieplnej  – 15.610 zł.
• Prowizja należna płatnikowi za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa 

850 zł.

Projektowane dochody w tym dziale są mniejsze o 45 % do przewidywanego 
wykonania za 2002r. na co mają wpływ środki otrzymane w 2002r. z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Unii Europejskiej.

10. Ochrona Zdrowia  – 75.000 zł
• Zakładany plan obejmuje dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.

11. Opieka Społeczna – 544.600 zł
Wykazana kwota obejmuje :

• wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz 
          podopiecznych z terenu miasta i gminy wymagających opieki w domu – 

9.600 zł,
• dotacje celowe w kwocie 535.000 zł w oparciu o otrzymane ostateczne 

zawiadomienia na finansowanie zadań zleconych i kształtują się na poziomie 96 
% do planowanej dotacji na 2002r. Zaniżenie tej dotacji  uniemożliwi realizację 
zadań objętych  ustawą o opiece społecznej.
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W dziale tym nie uwzględniono dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych z 
zakresu dodatków mieszkaniowych i dożywiania uczniów  – brak zawiadomień. Plan 
tych dotacji będzie wprowadzany do budżetu z chwilą otrzymania stosownych 
informacji.

12. Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 178.890 zł
• odpłatność za świadczone usługi skalkulowano na kwotę 121.690 zł 
• wpływy z usług z tytułu najmy lokali mieszkalnych – 57.200 zł

Zakładany wzrost tych dochodów skalkulowano na 5%

13. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 100.000 zł.
• dotacja celowa na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządca – 80.000 

zł, co stanowi 88 % dotacji otrzymanej w 2002r. i 73 % zakładanych potrzeb.
• dotacja celowa na finansowanie inwestycji na wymienionych wyżej drogach  tj. 

ustawienie nowych punktów świetlnych - 20.000 zł.

14. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 42.801 zł
• zakładany plan obejmuje dochody z najmu lokali mieszkalnych w  placówkach 

kultury, a także wynajmowanie świetlic wiejskich na potrzeby osób prawnych i 
fizycznych. Zaproponowana kwota wykazuje spadek o 15  % 

     do przewidywanego wykonania tych dochodów  roku bazowego.

Na wykazane wyżej wielkości dochodowe  składają się dochody własne, subwencje w 
wysokości  9.502.435 zł , co  daje przeciętny wzrost o  1 %  do przewidywanego 
wykonania tych dochodów za 2002 rok ( przewidywane wykonanie 9.560.857  zł)
oraz kwota przewidzianych wpływów w ramach dotacji celowych wynosi  726.487 zł ,  w 
tym  na :
1. realizację  zadań zleconych – 708.102 zł  z czego na :

• Opiekę  Społeczną – 535.000 zł
• Administrację publiczną – 67.740 zł
• Bezpieczeństwo Publiczne – 600 zł
• Aktualizację Stałego Rejestru Wyborców – 1.020 zł
• Wybory uzupełniające  - 3.742 zł,
• Oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą –wydatki bieżące- 80.000 zł
• Ustawienie nowych punktów świetlnych na w/w drogach- zadanie inwestycyjne - 

20.000 zł,

2. realizację zadań powierzonych w oparciu o dotychczasowe porozumienie zawarte  z 
organami administracji rządowej  - 3.224 zł – prowadzenie spraw paszportowych.

3. finansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 15.161 zł.

Zaproponowane dochody ogółem stanowią kwotę  10.228.922 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektu planu dochodów obrazuje załącznik Nr 2.
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 Z uwagi na to, że projekt budżetu po stronie dochodów nie zabezpiecza potrzeb 
finansowych w zakresie wydatków bieżących – przewiduje się uzyskać przychody z 
tytułu :  kredytu długoterminowego w kwocie 900.00 zł na finansowanie przede 
wszystkim wydatków oświatowych i edukacyjno wychowawczych, gdyż przyznana 
subwencja nie zabezpiecza potrzeb ujętych w projekcie na 2003r.
Burmistrz Gminy dokona rozpoznania co do ewentualnego kredytodawcy po 
uchwaleniu budżetu na 2003 rok.

Ponadto przewiduje się że za 2002 rok wolne środki stanowić będą kwotę 170.000 zł, 
dlatego też proponuje się wprowadzenie tej kwoty do planu przychodów na 2003 rok.

 
Dochody i przychody stanowią łączną  kwotę  11.298.922 zł

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

I. W zakresie zadań inwestycyjnych –  193.500 zł. – z czego finansowane z 
dochodów własnych i dotacji celowej  108.500 zł  a z GFOŚ – 85.000 zł

 Z uwagi na bardzo duże uszczuplenie  dochodów własnych  z tytułu obniżki ceny 1q 
żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego, brak pełnego zabezpieczenia 
środków w subwencji oświatowej  na finansowanie skutków wdrożenia III etapu reformy 
wynagrodzeń i przewidywanej podwyżki , wprowadzenie do projektu budżetu 
zgłoszonych zadań inwestycyjnych stałyby się zadaniami nie realnymi do zrealizowania.
Głównymi zadaniami zgłoszonymi do projektu budżetu na 2003 rok to takie zadania jak 

- infrastruktura wodociągowa na terenie wiejskim : 138.000 zł
- zakup wiaty przystankowej – 6.000 zł,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu i GZOK iS-u – 47.900 zł
- węzeł żywieniowy przy kompleksie szkolnym w Baborowie – 100.000 zł 
- modernizacja pomieszczeń na potrzeby siedziby GZOKiS – 35.000 zł
- modernizacja pomieszczeń na Gminne Centrum Pomocy Społecznej 

60.000 zł, 
- wymiana pieca c.o. w Przedszkolu w Sułkowie 12.000 zł,
- wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Rakowie – 18.500 zł
- kontynuacja kanalizacji sanitarnej w Baborowie – 68.000 zł,
- ustawienie punktów świetlnych na drodze gminnej – 4.000 zł oraz na 

drogach, dla których gmina nie jest zarządcą – 20.000 zł,
- wymiana niektórych odcinków sieci wodociągowej w Baborowie – 22.500 

zł,
- odtworzenie kanału burzowego przy ul. Raciborskiej – 85.000 zł.

Razem zgłoszone wnioski opiewają na kwotę 513.400 zł.

 Z przyczyn wymienionych na wstępie tego punktu do projektu przyjęto  :
1. niezbędne zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł, które to zakupy umożliwią 

sprawne funkcjonowanie sieci komputerowej w urzędzie.
2. wymianę pieca c.o.  w świetlicy wiejskiej w Rakowie – 18.500 zł,
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3. opracowania dokumentacyjne na węzeł żywieniowy – 10.000 zł
4. opracowania dokumentacyjne na kontynuację kanalizacji sanitarnej w Baborowie 

– 15.000 zł,
5. ustawienie nowych punktów świetlnych na drogach, dla których gmina nie jest 

zarządcą – 20.000 zł ( finansowanie z dotacji celowej)
6. zagospodarowanie placu Szkoły Podstawowej przy ul. Opawskiej w Baborowie – 

15.000 zł ( zadanie przeniesione zostało z wydatków bieżących)
7. rezerwę na wydatki majątkowe 10.000 zł. 
8. odtworzenie kolektora burzowego przy ul. Raciborskiej – 85.000 zł przy 

założeniu finansowania z GFOŚ.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowania zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik 
Nr 6.

II.   W zakresie wydatków bieżących  : 10.290.422zł.  
Środki zaproponowane na realizację wydatków bieżących stanowią 110 % 
przewidzianych do wydatkowania w roku bazowym, które będzie się kształtować na 
poziomie 9.290.547 zł.

                        Środki ujęte w projekcie budżetu na 2003 rok po stronie wydatków 
bieżących w poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć na :

Rolnictwo : 37.900 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002 r. – 37.950 zł
2. Projekt planu wydatków na 2003 zł – 37.900 zł tj. 100% do poz. 1

W projekcie uwzględniono :
• zakup kolczyków i kolczykownic do znakowania trzody – 400 zł
• podsumowanie postępu rolniczego – 500 zł,
• wyłapywanie bezdomnych psów i transport do schroniska – 1.000 zł
• modernizacja dróg polnych – zakup paliwa – 1.000 zł,
• usuwanie padliny z terenu gminnego – 3.700 zł,
• opłata na Izby Rolnicze – 28.300 zł
• realizacja programu „Odnowa Wsi „ – 1.000 zł,
• zapłata zobowiązań z 2002r.  - 2.000 zł,

Leśnictwo : 800 zł.
1. Przewidywane wykonanie w 2002 roku – 2.000 zł
2. Projekt planu na 2003r. 800 zł tj. 40 % do poz. 1

W ramach tej kwoty planuje się dokonać zakupu i transportu drzewek i krzewów

Transport i Łączność : 168.050zł.
1. Przewidywane wykonanie w 2002 roku – 70.500 zł
2. Projekt planu wydatków na 2003r. – 168.050 zł tj. 238% do poz. 1.

W ramach zaproponowanej  kwoty przewiduje się wykonać :
1. remont cząstkowy dróg  – 83.180 zł 
2. bieżące utrzymanie dróg gminnych – 10.000 zł,
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3. koszenie poboczy dróg gminnych – 1.500 zł,
4. remont i malowanie przystanków 9.170 zł,
5. remont mostu w ulicy Moniuszki w Baborowie ( przyczółki mostowe) - 13.000 zł.
6. opracowanie ewidencji dróg gminnych – 50.000 zł,
7. zapłata zobowiązań z 2002r. - 1.200 zł, 

W ramach funkcjonującego środka specjalnego wpływy w 2003r.za zajęcie pasa 
drogowego skalkulowano na 2.500 zł. Środki te przeznacza się na utrzymanie dróg.

Gospodarka Mieszkaniowa :  629.000zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002 rok – 519.925zł
2. Projekt planu wydatków na 2003 rok – 629.000 tj.  121 % do poz. 1 

W projekcie planu wydatków uwzględniono środki na : 
1. koszty eksploatacji,  remontów bieżących komunalnych budynków mieszkalnych, 

udział gminy w Wspólnotach Mieszkaniowych – 413.300 zł  oraz zapłata zobowiązań 
z tego zakresu za 2002r. -  42.000 zł

2. zakup energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych – 85.000 zł 
3. koszty szacunku i wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży – 50.000 zł, 
4. bieżące utrzymanie budynku przy ul. Kościuszki 3 – 35.700 zł, w tym wynagrodzenia 

i pochodne palaczy – 8.100 zł,
5. zapłatę zobowiązań z 2002r. – 3.000 zł 

Administracja Publiczna : 1. 476.500 zł
1. Przewidywane wykonanie za 2002r,  - 1.335.151 zł,
2.Projekt wydatków na 2003 rok – 1.476.500 zł  tj. 110 % do poz. 1.

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 1.405.536 zł   oraz  70.964 zł w zakresie zadań 
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 129.800 zł,  z czego z 
dotacji celowej  70.964 zł , a pozostałe środki tj. 58.836 zł zostały zabezpieczone z 
dochodów własnych, gdyż dotacja nie zabezpiecza wszystkich  potrzeb w tym 
przedmiocie. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono 125.800 zł.

 Na funkcjonowanie Rady Miejskiej zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł i stanowi 
to wzrost do przewidywanego wykonania 2002r. o 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 Gminy zabezpieczono środki w kwocie 
1.249.400 zł co stanowi  115  %  przewidywanego wykonania roku 2002. Duży procent 
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wzrost tłumaczy się przeniesieniem do Urzędu z innych działów pracowników 
gospodarczych – 3 i 1/5  etatu  i  pracownik umysłowy - 1 etat.
W ramach wymienionej wyżej  kwoty zabezpieczono środki w wysokości 1.009.350 zł 
na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od 
wynagrodzeń, wypłatę należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Na ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i ekwiwalenty za 
materiały biurowe dla pracowników administracyjnych przewidziano 2.800 zł, na 
podróże służbowe krajowe oraz wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych 
samochodów do celów służbowych zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł,  na 
podróże służbowe zagraniczne zabezpieczono 3.000 zł. Składki na Państwowy 
Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skalkulowano na 7.200 zł. natomiast 
na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zabezpieczono 18.601 zł.
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowanie Urzędu zabezpieczono 
200.449  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 
przyjętych z GZOKiS na potrzeby pracowników gospodarczych a także na zapłatę 
zobowiązań z 2002r.

Na wydatki związane z poborem podatków, a więc na prowizję za inkaso podatków i 
opłat lokalnych zabezpieczono  35.500 zł,  z czego na wypłatę prowizji za inkaso 
podatków i opłat 17.500 zł. 

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  11.800 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej : 4.762 zł.
W dziale tym ujęte zostały środki w kwocie  1.020 zł  z przeznaczeniem na 
finansowanie wydatków związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz 
3.742 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
Wydatki te finansowane będą z dotacji celowej.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 86.396 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002 rok – 77.923 zł
2. Projekt planu wydatków na 2003 rok – 86.396 zł tj. 110 % 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  85.796 zł  z założeniem wzrostu o 7 % do przewidywanego 
wykonania 2002 roku.
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 29.200 zł.  Pozostałą kwotę tj. 56.596 zł przeznaczy 
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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 2002 roku. 

Obsługa Długu Publicznego : 135.000 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002 rok – 206.000 zł
2. Projekt planu wydatków na 20023rok – 135.000 zł tj. 66 % do poz.1.

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 130.000 zł na spłatę 
odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie 
zadań inwestycyjnych oraz skutków wdrażania Karty Nauczyciela. Kwota planu została 
wyliczona w oparciu o posiadane umowy i harmonogramy spłat. W dziale tym 
zabezpieczono również 5.000 zł na prowizje od kredytów planowanych do zaciągnięcia 
w 2003r

Różne rozliczenia : 286.000 zł.
Rezerwę  na wydatki bieżące ustalono w kwocie 276.000 zł.
 Kwota ta obejmuje : 

1. rezerwę ogólną na wydatki bieżące  w wysokości 78.000 zł, 
2. rezerwę celową w kwocie  198.000 zł na ewentualne potrzeby w zakresie wypłat 

odpraw emerytalnych dla pracowników Oświaty, Edukacyjnej Opieki 
Wychowawczej, Administracji Publicznej, a także potrzeby w zakresie 
przewidywanych podwyżek płac dla pracowników oświatowych 188.000 zł oraz 
10.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto rezerwę na wydatki majątkowe zaproponowano w kwocie 10.000 zł

Oświata i Wychowanie : 3.773.376zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002r.w ramach wydatków bieżących 3.364.867zł
2. Projekt wydatków na 2003 rok - 3.773.376 zł  tj. 112 % do poz. 1.

Zgłoszone potrzeby w tym dziale stanowią kwotę  4.201.846 zł . Zgłoszone potrzeby na 
zadania subwencjonowane to kwota 3.809.847 zł, a także  zgłoszone potrzeby na 
funkcjonowanie świetlicy szkolnej  416.938 zł. Ostateczna subwencja oświatowa to 
kwota 2.950.917 zł. Strona dochodowa budżetu a także wysokość subwencji 
oświatowej w znacznym stopniu ogranicza zabezpieczenie wszystkich wnioskowanych 
potrzeb finansowych. 
Subwencja oświatowa zabezpiecza tylko 77 % wydatków subwencjonowanych 
zaproponowanych w projekcie budżetu, co w znacznym stopniu obciąża budżet gminy.
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W Szkołach Podstawowych przewidziano kwotę 1.925.055 zł  tj. 106% 
przewidywanego wykonania roku bazowego,  z czego na wydatki związane z wypłatą 
wynagrodzeń i kosztów pochodnych zabezpieczono 1.508.233 zł . Kwota ta obejmuje 
skutki wprowadzenia III etapu reformy wynagrodzeń.  Natomiast na  niezbędne wydatki 
rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek Szkół Podstawowych 
zabezpieczono 416.822 zł , z czego na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia 
socjalne przeznacza się 187.971 zł. Tak więc na pozostałe wydatki bieżące pozostaje 
kwota 228.851 zł.
W podziale na poszczególne placówki zaproponowane środki na wydatki przedstawiają 
się następująco :
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baborowie – 1.369.073 zł , w tym :

• wynagrodzenia i pochodne – 1.130.987 zł,
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne, pomoc zdrowotna  - 

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

zakupy, usługi remonty obiektów, wypłatę stypendiów dla uczni – 95.189 zł, w 
tym na zapłatę zobowiązań z 2002r. 9.140 zł

2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłustomostach – 447.623 zł, w tym :
• wynagrodzenia i pochodne – 362.905 zł,
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, ZFŚS – 45.788 zł,
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki , wszelkie 

zakupy, usługi remont obiektu, stypendia dla uczni – 38.930 zł, w tym na zapłatę 
zobowiązań z 2002r. 5.030 zł,

3. Wydatki na funkcjonowanie kotłowni przy ul. Wiejskiej-  108.359 zł,  w tym : 
• wynagrodzenia i pochodne palaczy – 14.341 zł,
• świadczenia socjalne – 596 zł,
• pozostałe wydatki – 75.592 zł, w tym zakup opału 57.600 zł,
• na zapłatę zobowiązań z 2002r. – 17.830 zł,

Ponadto  przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Baborowie funkcjonuje  środek 
specjalny. Plan przychodów środka specjalnego obejmuje wpływy w wysokości  3.700 
zł z opłat za wynajęcie pomieszczeń szkolnych, prowizji z ubezpieczenia i sprzedaży 
książek. W planie wydatków środka specjalnego zakładane przychody przeznacza się 
na zakup pomocy naukowych, materiałów malarskich oraz przeprowadzenie bieżących 
remontów.
Plan środka specjalnego stanowi odrębny plan finansowy i nie jest wliczany do kwoty 
dochodów i wydatków budżetowych.

Na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum zabezpieczono kwotę 1.314.194  co stanowi 
121% przewidywanego wykonania roku 2002.  Z zabezpieczonych środków, 
wynagrodzenia i wydatki pochodne stanowią kwotę 1.085.113 zł  i obejmuje ona skutki 
wprowadzenia III etapu reformy wynagrodzeń nauczycieli.  Na wypłatę dodatków 
mieszkaniowych, wiejskich, ZFŚS, pomoc zdrowotną zabezpieczono 124.020 zł. 
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum tj. wszelkie 
zakupy, usługi, remont obiektu i naprawa wyposażenia, wypłatę stypendiów dla uczni 
przewidziano środki w wysokości 105.061 zł, w tym na zapłatę zobowiązań z 2002r. 
13.000 zł,
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W ramach środka specjalnego funkcjonującego przy Gimnazjum planowane wpływy 
ustalono na 8.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Gimnazjum.

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 214.546, tj. o 20 % wzrostu do 
przewidywanego wykonania 2002r.

Na działalność bieżącą Zespołu Administracyjnego zabezpieczono środki w kwocie 
284.200 zł co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania 2002r. o 17 %.     
W ramach kwoty 290.000 zł zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie 
Gminnego Zespołu tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 246.300 zł  i 
pozostałe wydatki bieżące 37.900 zł, w tym na zapłatę zobowiązań – 1.600 zł,

Na finansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto 
na podstawie zawiadomienia  15.161 zł – finansowane z dotacji celowej.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano 20.220 zł, w tym 
na zapłatę zobowiązań z 2002r. – 4.000 zł.

Ochrona Zdrowia : 75.000 zł.
W dziale tym zabezpieczone zostały środki na finansowanie działań zmierzających do 
przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 75.000 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 – 15.900 zł. 
Natomiast kwota 58.100 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 z 2002r. Na 
współfinansowanie zajęć terapeutycznych uzależnionych od alkoholu z terenu gminy 
Baborów wyodrębniono w formie dotacji 1.000 zł dla Ośrodka Terapeutycznego w 
Branicach

Opieka Społeczna : 1.067.695 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002 rok – 1.102.511 zł.
2.Projekt wydatków na 2003 rok – 1.067.695 zł tj. 96 % do poz. 1.

Kwota 1.067.695 zł obejmuje zadania własne – 532.695 zł jak i również zadania 
finansowane z dotacji celowej – 535.000 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone wynosi 
tylko 96 % przewidywanego wykonania  roku bazowego, co ma również odbicie w 
projekcie planu wydatków z tego zakresu.
W ramach kwoty 1.067.695 zł zabezpieczono środki na :
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• wynagrodzenia i pochodne  - 338.502 zł w tym  z dochodów własnych – 
204.311zł,

• zapomogi dla podopiecznych – 379.600 zł, w tym  54.600 zł z dochodów 
własnych,

• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 48.000 zł w całości finansowane z dotacji 
celowej.

• wypłata dodatków mieszkaniowych 187.000 zł. Kwota ta nie obejmuje 
dofinansowania z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – brak 
informacji o wysokości tej dotacji.

• dowóz podopiecznych na rehabilitacje do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Gołuszowicach 7.100 zł – z dochodów własnych,

• pozostałe koszty funkcjonowania ośrodka  42.693 zł , w tym z dochodów 
własnych 38.884 zł. 

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.000 zł  finansowane z dotacji celowej.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone zostały środki w formie pozostałych dotacji w 
wysokości 52.800 zł na dofinansowanie działalności  Stacji Opieki „Caritas” – 32.800 zł
oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego 20.000 zł. Potrzeby na funkcjonowanie tych punktów 
skalkulowano na 81.836 zł. Przewiduje się, że różnica zostanie sfinansowana z Kasy 
Chorych i własnego udziału Stacji Caritas.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza : 1.574.555 zł 
1. Przewidywane wykonanie za 2002rok – 1.421.180 zł
2. Projekt  wydatków na 2003 rok – 1.574.555 zł tj 110 % do poz. 1

W ramach działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są następujące 
zadania :

Świetlica szkolna :  407.838 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002r. – 346.358 zł
2. Projekt wydatków na 2003r. 407.838 zł. tj. 115 % 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 329.886zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne 
183.138 zł,  dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne, pomoc 
zdrowotna 19.890 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 
świetlicy – 117.458 zł , z czego zakup żywności 110.000 zł, natomiast na zapłatę 
zobowiązań z 2002r. – 9.400 zł,

• Przy Publicznym Gimnazjum w Baborowie, na którą to działalność zabezpieczono 
77.952 zł, z czego na wynagrodzenia i wydatki pochodne 67.297 zł, natomiast 
pozostała kwota 10.655 zł  obejmuje projekt wydatków na dodatki wiejskie, 
mieszkaniowe, pomoc zdrowotną i świadczenia socjalne.

Przedszkola – 1.118.906 zł.
1. przewidywane wykonanie za 2002 rok – 1.036.018 zł
2. Projekt wydatków na 2003 rok – 1.118.906 zł tj. 108 % 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

312.921 58.680 371.601 269.298 28.623 73.680

2.Przedszkole Nr 2
W Baborowie

247.885 43.572 291.457 202.474 18.510 70.473

3. Przedszkole w 
    Rakowie

66.380 4.725 71.105 52.985 5.947 12.173

4. Przedszkole w
    Tłustomostach

101.872 8.028 109.900 83.120 7.163 19.617

5. Przedszkole Sułków
    Babice

234.208 21.150 255.358 175.500 16.706 63.152

6. Przedszkole w 
Suchej Psinie

155.640 14.605 170.245 105.850 12.645 51.750

R A Z E M 1.118.906 150.760 1.269.666 889.227 89.594 290.845

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 150.760 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.
Na finansowanie kosztów organizacji zimowisk i kolonii zabezpieczono środki w 
wysokości 10.238 zł.

Na dokształcanie nauczycieli przedszkoli  i świetlicy szkolnej zabezpieczono 5.380 zł,

 W ramach tego działu, w rozdziale  „Pozostała działalność” zabezpieczono środki w 
wysokości  32.193 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 11.582 zł.. 
Pozostała kwota zostanie przeznaczona na podstawowe wydatki związane z 
wytworzeniem ciepła i utrzymaniem budynku.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : 495.330 zł.
1. Przewidywanie wykonanie za 2002 rok – 510.675 zł
2. Projekt wydatków na 2003 rok – 495.330 zł tj. 91 % do poz.1.

W projekcie zabezpieczono środki na :
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- oczyszczanie miasta  – 87.000 zł, w tym na zapłatę zobowiązań z 2002r. – 15.000 zł. 
Kwota ta obejmuje również  oczyszczanie ulic,   dla których gmina nie jest zarządcą, 
gdyż Starostwo w Głubczycach nie zabezpiecza  środków na ten cel.
- utrzymanie terenów zielonych  - 31.500 zł
- oświetlenie dróg  oraz eksploatacja lamp ulicznych – 259.000 zł ( kwota
   obejmuje dofinansowanie  w wysokości 80.000 zł z dotacji celowej na 
   oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich)
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych do
   bieżącego utrzymania urządzeń komunalnych – 27.850 zł, w tym wynagrodzenia
   i pochodne 25.800 zł,
 - zakończenie finansowania opracowania planu zagospodarowania – zgodnie z
    umową na etapowe finansowanie prac – 6.200 zł,
-  niwelacja składowisk odpadów stałych – 9.500 zł
-  opracowanie operatu wodno prawnego na wody opadowe – 12.000 zł,
- roboty awaryjne z zakresu infrastruktury technicznej 10.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych – 5.280 zł,
- rozbiórka obiektów stwarzających zagrożenie – 10.000 zł,
- wyrównanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w Rakowie – 7.000 zł,
 - wyrównanie kosztów eksploatacja wysypiska w Baborowie 30.000 zł  
   ( zadania te administrowane są przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie na
   podstawie zawartych umów).

 

Wydatki bieżące zakłada się ze zniżką o 42% do przewidywanego wykonania roku 
bazowego, gdyż projekt wydatków na 2003r. obejmuje tylko końcową fazę finansowania 
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, niektóre zadania z zakresu ochrony środowiska zostały uwzględnione w 
planie 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 85.000 zł. 
Środki te proponuje się przeznaczyć na : 
•  Odtworzenie  kanału burzowego przy ul. Raciborskiej  – 85.000 zł. W związku z 

dużym zakresem prac i w wyniku tych prac uzyskany efekt zwiększy zasób mienia 
gminnego, zadanie to włączone jest  się do programu inwestycyjnego.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego : 431.217zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002 r.-  405.959 zł,
2. Projekt planu wydatków na 2003r. –  431.217 zł tj. 106 % do poz. 1

W ramach kwoty 431.217 zł  zabezpieczono na wynagrodzenia i wydatki pochodne 
pracowników zatrudnionych w placówkach kulturalnych kwotę 261.188 zł.  Na zakup 
opału do obiektów kulturalnych 46.750 zł, zakup księgozbioru 5.200 zł, organizacja 
imprez kulturalnych i dożynek 12.000 zł, zakup materiałów do kółka fotograficznego 
3.000 zł, ubezpieczenie mienia 1.900 zł, odpis na ZFŚS – 9.319 zł, remont przyłącza 
c.o. przy świetlicy wiejskiej w Księżo Polu – 9.000 zł,
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów kulturalnych 
przewidziano środki w kwocie 63.910 zł ( zużycie energii  elektrycznej, wody, usługi 
komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, koszty utrzymania samochodu, usługi 
remontowe). Na zapłatę zobowiązań z 2002r. – 18.950 zł.
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Kultura Fizyczna i Sport :  143.841 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2002 r. – 132.975 zł,
2. Projekt wydatków na 2003 rok – 143.841 zł co stanowi  108 do poz.1,

 
W ramach środków ujętych w projekcie, na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych 
pracowników i instruktorów oraz  gospodarza obiektu sportowego w Baborowie 
zabezpieczono 63.440 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  22.401zł.  
Na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej – gimnazjalnej, 
zgrupowanej przy drużynach „TRAMP”  i  „JEDYNKA” zabezpieczono środki w ramach 
wydatków bieżących w wysokości 8.000 zł.
Natomiast na realizację zadań  z zakresu Kultury Fizycznej zleconych innym 
podmiotom,   zabezpieczono w  formie dotacji kwotę 50.000 zł 
Wykaz dotacji  zawiera załącznik Nr 7.

                         Projekt budżetu gminy Baborów na 2003 rok po stronie wydatków 
zamyka się kwotą  10.483.922 zł      tj. o 7 %  wyższą od przewidywanego wykonania za 
2002 rok.  Taką wysokość wydatków  umożliwia strona dochodowa, planowane do 
zaciągnięcia w 2003 roku kredyty długoterminowe w kwocie 900.000 zł na 
finansowanie bieżących zadań oświatowych  i edukacyjno wychowawczych  gdyż 
subwencja oświatowa nie zabezpiecza podstawowych potrzeb w tym zakresie, 
uszczuplenie dochodów własnych z uwagi na obniżoną cenę żyta,  a także 
wprowadzone po stronie przychodów wolnych środków  w kwocie 170.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektu wydatków budżetowych obrazuje załącznik
 Nr 3.

Zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej.
W wykazanej wyżej kwocie ujęte są również środki na finansowanie zadań z zakresu 
administracji rządowej w wysokości 989.726 zł,  z czego z dotacji celowej 711.326 zł i z 
dochodów własnych gminy 278.400 zł z uwagi na to, że przyznana dotacja na 
utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej , na finansowanie 
oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą, świadczeń z zakresu opieki 
społecznej nie zabezpiecza przedmiotowych potrzeb. 
Przyznane środki w ramach dotacji celowej obejmują zadania bieżące jak i zadania 
inwestycyjne. 
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 129.800 zł – tj. z dotacji celowej 70.964 zł oraz dofinansowanie z budżetu 
gminy 58.836 zł

3. Oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą  - 189.070 zł, w tym z dotacji 
celowej 80.000 zł,

4. Aktualizacja rejestru wyborców – 1.020 zł,
5. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 3.742 zł,
6. Obrona Cywilna – 600 zł. 
7. Opieka Społeczna – 535.000 zł.
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 Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych zostaną ustawione  punkty świetlne. Na 
finansowanie tego zadania gmina otrzyma dotację celową w kwocie 20.000 zł.
Tabelaryczne zestawienie dotacji celowych i  wydatków z zakresu administracji 
rządowej obrazuje załącznik Nr 5.

Ponadto w 2003 roku przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w 
latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych i wynagrodzeń pracowników 
oświaty. 
 Wysokość rat przewidzianych do spłaty wynosi 815.000 zł i kwota ta została 
uwzględniona w „Planie przychodów i rozchodów” stanowiący załącznik Nr 3 do 
niniejszego projektu.

 Projektu budżetu  na 2003 rok wykazuje  deficyt w wysokości  255.000 zł  wynikający 
z następującego wyliczenia : dochody  10.228.922 zł minus wydatki 10.483.922 zł. 
Zakłada się, że występujący deficyt zostanie sfinansowany z planowanych do 
zaciągnięcia kredytów i pożyczek.:

Dochody ogółem  10.228.922 zł + przychody   1.070.000 zł  = 11.298.922 zł
Wydatki ogółem    10.483.922 zł + rozchody       815.000 zł  =  11.298.922 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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	CZĘŚĆ      OPISOWA
	Gospodarka Mieszkaniowa – 756.630zł
	Zakładany wzrost tych dochodów skalkulowano na 5%

	Leśnictwo : 800 zł.
	Administracja Publiczna : 1. 476.500 zł
	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej : 4.762 zł.

	W wykazanej wyżej kwocie ujęte są również środki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 989.726 zł,  z czego z dotacji celowej 711.326 zł i z dochodów własnych gminy 278.400 zł z uwagi na to, że przyznana dotacja na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej , na finansowanie oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą, świadczeń z zakresu opieki społecznej nie zabezpiecza przedmiotowych potrzeb. 

