
OBJAŚNIENIA DO  BUDŻETU NA 2006 ROK.

Rozdział I -  część  ogólna

                          Bazą opracowania  budżetu gminy Baborów na 2006 rok jest 
przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2005 rok, zawiadomienia o wstępnych 
kwotach subwencji z budżetu państwa  i  dotacji celowych na realizację zadań 
zleconych i powierzonych  realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i 
dotychczasowych porozumień,  a także  przewidywana inflacja w przyszłym  roku 
budżetowym.
Plan dochodów budżetowych na 2006 rok  został skalkulowany ze wzrostem   do 
przewidywanego wykonania za 2005r. o 3,2 %.  Przewiduje się, że dochody w 2005 
roku zrealizowane zostaną w kwocie 13.196.726 zł, natomiast plan dochodów na 2006 
rok to kwota 13.613.500 zł. Przewidywane wykonanie za 2005 r. ustalono w oparciu o 
dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2005r. oraz  analizę realnej 
możliwości pozyskania w okresie IV kwartału  należności ustalonych  w ewidencji 
księgowej.

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

• wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i  usług konsumpcyjnych 
stanowiący podstawę do ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych wzrósł  o 
2,5% w stosunku do roku bazowego.

• Spadek  o 26 %  w stosunku do roku bazowego ceny skupu żyta, stanowiącej 
podstawę do naliczania podatku rolnego, 

• dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych i  powierzonych 
przyjęte do projektu stanowią 142 % dotacji  przewidzianych dla tych zadań do 
wykonania w roku 2005r.

• na bazie opracowywanych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
ze środków Budżetu Państwa, Unii Europejskiej i Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych do projektu budżetu  przyjęto kwotę  519.010zł, co stanowi 3,94% 
przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2005 rok,

• zadania bieżące jak „Świetlica-nasze oczko w głowie” oraz „Razem w Europie – 
INTEREG –A” planuje się zrealizować przy udziale środków strukturalnych, 
budżetu państwa i Fundacji Wspomagania Wsi, dlatego też do budżetu przyjęto 
środki z wymienionych źródeł w łącznej kwocie 71.200 zł. 

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

• cena 1q żyta, stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 
      27,88 zł ,  
• wskaźnik wzrostu cen detalicznych  towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

trzech pierwszych kwartałów wynosi  2,5 % i takim też wskaźnikiem zostały 
skalkulowane podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem  zmian przedmiotu 
opodatkowania.  Przy kalkulowaniu poszczególnych składników podatków i opłat 
lokalnych uwzględniono  stawki w zakresie podatków i opłat lokalnych 
zaproponowane do uchwalenia przez Radę Miejską.  

• subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udział gminy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych  przyjęto do projektu na 2006r. na podstawie otrzymanego  
zawiadomienia z Ministerstwa Finansów . Kwota subwencji ogólnej wykazują 
średni  wzrost o 0,5 % do kwot ustalonych na 2005r.  Udział gminy w podatku 



dochodowym od osób  fizycznych wykazuje wzrost do przewidywanego 
wykonania o 1,7 % .

                        Przedkładany  budżet 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 Krajowego Biura Wyborczego. Zadania zlecone dofinansowywane będą z 
budżetu gminy.   Na etapie opracowywania niniejszego  budżetu gmina otrzymała 
zawiadomienia o wysokościach przyznanych dotacji celowych na finansowanie 
zadań z zakresu :

• urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej – 100,7 % 
do roku 2005

• opieki społecznej – 148,8 % do roku 2005,
• obrony cywilnej – 166,7 % do roku 2005,
• wydawania paszportów – 101,3 % do roku 2005,
• aktualizacja spisów wyborców  - 104,5 % do roku 2005

Dane te przedstawiają stopień wzrostu do otrzymanych dotacji w 2005 roku, nie 
mniej jednak nie obrazują pełnych potrzeb w tym zakresie, gdyż zachodzi 
konieczność dofinansowania niektórych zadań ze środków  własnych. 

Kształtowanie się dochodów według głównych grup dochodowych przedstawia poniższe 
zestawienie :

Wyszczególnienie Przewid.wyk. 
za 2005r.

Plan na
 2006r.

%
 3:2

Struktura 
w 2005r.

Struktur
a w 

2006r.
1 2 3 4 5 6

1. Dochody własne 6.663.739 6.482.939 97,3 50,50 47,62
2. Subwencje 3.898.401 3.915.961 100,5 29,54 28.77
3. Dotacje na bieżące zad.zlec.i powierzon 1.334.072 1.897.390 142,2 10,10 13,93
4. Dotacje i środki na bież. zadania własne 859.810 727.000 84,6 6,52 5,33
5. Dotacje i środki na inwest. zad. własne 440.704 519.010 117,8 3,34 3,82
w tym z Budżetu Państwa i Budżetu U.E. 440.704 431.010 97,8 x x
6. Dotacje i środki na bieżące zad. własne x 71.200 x x 0,53
w tym z Budżetu Państwa i Budżetu U.E. x 61.200 x x x
Razem 13.196.726 13.613.500 103 100 100

Struktura planowanych dochodów własnych  wykazuje niższy wskaźnik w stosunku do 
roku bazowego. Na obniżenie struktury w zakresie dochodów własnych duży wpływ ma 
spadek ceny 1 q żyta o 26 % do roku bazowego. 
Ponadto obniżenie struktury w zakresie dotacji i środków na bieżące zadania własne w 
stosunku do roku bazowego jest spowodowane brakiem jakichkolwiek informacji o 
wysokościach dotacji na dofinansowanie zadania „Pomocy materialnej dla uczniów”. W 
roku bazowym dotacja ta wynosiła  62.551 zł.
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Rozdział II – Dochody :

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają 
się następująco :

Rolnictwo i łowiectwo  – 161.500 zł
W dziale tym przyjęto do  budżetu środki na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Dzielów- Raków”.
Wprowadzenie tych środków do budżetu umożliwi wnioskowanie o przyznanie środków 
z budżetu Unii Europejskiej jak i środków z Budżetu  Państwa.

Leśnictwo – 2.520 zł
• czynsz za obwody łowieckie – 2.520 zł .

Zakłada się 1,5 % wzrostu do przewidywanego wykonania za 2005r. 

Transport i łączność  – 209.000 zł
 W dziale tym przyjęto środki z funduszy strukturalnych Sektorowego Programu 
Operacyjnego w kwocie 120.000 zł oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 
88.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg na 
terenach wiejskich. 
Ponadto opłaty za zajęcie pasa drogowego skalkulowano w wysokości 1.000 zł.

Gospodarka Mieszkaniowa – 503.830 zł 
• czynsze na najem lokali mieszkalnych, użytkowych w budynkach komunalnych – 

303.400 zł
• sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  mienie gminne – 123.500 zł  
• opłaty za wieczyste użytkowanie – 7.300 zł ,
• wpływy z tytułu dostawy ciepła do mieszkań będących własnością gminy  – 

68.500 zł,
• odsetki od nieterminowych płatności należności budżetowych skalkulowano na 

kwotę 1.130 zł.
W dziale tym zakładany jest wzrost dochodów do przewidywanego wykonania roku 
bazowego z tytułu sprzedaży mienia gminnego o 48,2 %.
 W zakresie wpływów z czynszów i opłat  za dostawę energii cieplnej do mieszkań i 
lokali użytkowych zakładany wzrost o 5,5 %   podyktowany jest wszczęciem 
postępowania windykacyjnego na występujące zaległości z przedmiotowych tytułów.
Obniżenie wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynika z przekształcenia 
prawa własności.
 
Administracja Publiczna – 162.992zł

• wpływy z czynszu  za wynajęcie lokalu w budynku Urzędu – 5.200 zł 
• wpływy z różnych opłat  za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub 

zmianę tego wpisu–  4.500 zł,
• wpływy  za prywatne rozmowy telefoniczne przeprowadzone z aparatów 

służbowych, opłaty za SIWZ  – 7.600 zł    
• wpływy z różnych dochodów- prowizja z rozliczeń składek ZUS – 2.334 zł
• wpływy z opłaty administracyjnej – 4.900 zł,
• dochody  związane z realizacją zadań rządowych  - 940 zł –  tj. 5 % 

planowanych dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa,
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• dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych(USC, Ewidencja ludności, 
Działalność gospodarcza) – 71.783 zł

• dotacje celowe na finansowanie spraw paszportowych – 4.535 zł.

W ramach projektu „Razem w Europie”  - inicjatywa wspólnotowa INTEREG-III A” 
gmina planuje realizację zadania polegającego na integracji mieszkańców gminy 
Baborów z mieszkańcami czeskiej gminy partnerskiej Hradec. Koszt zadania 
skalkulowano na kwotę na 72.000 zł. Źródłem finansowania zadania będą środki 
funduszy strukturalnych 54.000 zł,  Budżetu Państwa – 7.200 zł oraz środki własne 
10.800 zł. Dlatego też w dziale tym po stronie dochodów przyjęto dofinansowanie z 
funduszy strukturalnych i budżetu państwa.

Przewidywane dochody w tym dziale wykazują  wzrost  o 28,4 % do przewidywanego 
wykonania roku 2005r. Wzrost  ten tłumaczy się  tym, że na etapie opracowania 
projektu budżetu gmina wprowadziła środki strukturalne i środki budżetu państwa na 
dofinansowanie projektu „Razem w Europie”. 
W projekcie nie uwzględniono środków  z refundacji  PUP na dofinansowanie wydatków 
związanych z organizacją prac publicznych i interwencyjnych – brak stosownych umów.

 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 1.072zł
• dotacje celowa na aktualizację spisów wyborców – 1.072 zł

Planowane dochody w tym dziale wykazują spadek do przewidywanego wykonania 
2005 roku o 97 %. Duży spadek wyjaśnia dotacja otrzymana w 2005r. na 
przeprowadzenie wyborów  do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP. Nie mniej 
jednak wzrost dotacji na aktualizację spisów wyborców wynosi 4,5%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.400zł
• wpływy z najmu lokali w budynkach OSP – 2.200 zł
• wpływy z usług – dostawa energii cieplnej i wody do wynajmowanych lokali 

mieszkalnych i użytkowych w budynkach OSP – 200 zł
• dotacja celowa na finansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej 1.000 zł

Wzrost planowanych dochodów do wykonania 2005r.  o 43,8 % wyjaśnia głównie 
zwiększona dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 5.046.627 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie 
    zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 1.338.570  zł  tj. wzrost o 1,7 %
    przewidywanego wykonania w 2005r.

• podatek dochodowy od osób prawnych realizowany  przez Urzędy Skarbowe
przyjęto do  budżetu w  kwocie  87.700 zł  tj ze wzrostem o 3,2 %     przewidywanego 
wykonania za 2005 rok.

• podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie 2.150.600  zł  zgodnie z wstępnym 
ustaleniem tych należności od podatników w oparciu o zakładany wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, który według danych GUS wynosi  2,5 % a także 
w oparciu o wyliczony przedmiot opodatkowania jak również o zaproponowane 
stawki na podatki i opłaty lokalne do uchwalenia  przez Radę Miejską.  

• podatek rolny od osób prawnych i fizycznych został przyjęty do  budżetu w 
wysokości 1.254.000  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. 27,88 zł x  współczynnik 
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przeliczeniowy 2,5 tj. 69,7o zł za 1 ha przeliczeniowy oraz wartość pięciu kwintali 
żyta za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego.
Kwota przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego jest skalkulowana na 
poziomie 76 % przewidywanego wykonania roku bazowego. Skutkiem tak wysokiej 
obniżki jest spadek ceny 1q żyta.

• podatek od środków transportowych ustalono na kwotę 83.900  zł   tj. na poziomie 
przewidywanej inflacji.  

• pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do projektu 
budżetu w wysokości 131.857 zł  z założeniem przeciętnego wzrostu o stopień 
inflacji. 

Różne rozliczenia – 3.930.961 zł 
W dziale tym planuje się przede wszystkim subwencje z budżetu państwa.
W oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów do budżetu na 2006 r. 
przyjęto  subwencję ogólną w kwocie 3.915.961 zł,  tj. ze wzrostem o 0,5,% według 
następujących  pozycji  : 

• część wyrównawcza  –    481.118  zł,
• część równoważąca –       37.121 zł, 
• część oświatowa–        3.397.722 zł  

• W dziale tym uwzględniono również wpływy  w kwocie 15.000 zł  z tytułu 
oprocentowania środków na rachunkach bankowych, zakładając wzrost o 1,1% 
w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku.

Oświata i Wychowanie – 202.356 zł
• wpływy z czynszów mieszkaniowych – 79.716 zł. Zakładany plan obejmuje 

czynsze za   mieszkania w budynkach szkolnych  jak i przedszkolnych.
• wpływy z usług za sprzedaż energii cieplnej  – 830 zł.
• prowizja należna płatnikowi za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa 

920 zł.
• odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z przedszkoli skalkulowano na kwotę 

120.890 zł.

W dziale tym zakłada się spadek dochodów o 46,5 % w stosunku do wykonania roku 
bazowego. Główną przyczyna zakładanego spadku jest to, że w 2005r. gmina 
otrzymała dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 
100.000 zł, jak również w 2005r. wpływ środków  ze zlikwidowanych środków 
specjalnych stanowiących kwotę 67.852 zł.
Ponadto brak podstaw do przyjęcia ewentualnych darowizn czy dotacji na 
dofinansowanie bieżących zadań własnych, które w 2005 roku stanowiły kwotę 5.906 zł. 

 Ochrona Zdrowia  – 82.000 zł
• Zakładany plan obejmuje dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w oparciu o dane wynikające z ewidencji działalności 
gospodarczej.

Pomoc Społeczna – 2.558.550 zł
Wykazana kwota obejmuje :
• wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz 
    podopiecznych z terenu miasta i gminy wymagających opieki w domu – 9.050 zł, tj. 

100,5 % do przewidywanego wykonania za rok ubiegły.
• dotacje celowe  w kwocie 2.546.000 zł  zostały wprowadzone w oparciu o 

otrzymane  zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych – 1.819.000 zł i na 
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dofinansowanie zadań własnych 727000 zł. Dotacje te wynoszą 133,1 %  do 
przewidywanego otrzymania  dotacji  w 2005 roku.  Tak znaczny wzrost wynika z 
rosnących potrzeb w tym zakresie. 

• odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej skalkulowano 
na kwotę 3.500 zł.

 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 503.500 zł
• skalkulowana kwota stanowi odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej za 

dożywianie młodzieży szkolnej jak również kontynuacja programu „Posiłek dla 
potrzebujących” oraz za korzystanie z posiłków dzieci uczestniczących w 
organizowanych zajęciach w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Kalkulowanie 
zwiększonej ilości wydawanych posiłków ma również swoje odzwierciedlenie w 
planowanych wydatkach w tym zakresie.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 188.752 zł.
• na 2006r. zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na poziomie roku bazowego tj. 

540 zł.  
• wpływy z usług w zakresie przyjmowania do kanalizacji burzowej wód opadowych 

przyjęto w kwocie  5.702 zł  
•  na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska przewiduje się 

dofinansowanie w formie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska na 
zadanie „ Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów „– 13.000 
zł oraz  „Rozbudowę istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie z 
programem segregacji  20.000 zł.  Dlatego też w  budżecie uwzględniono plan 
dotacji z tych funduszy.

Ujęcie w planie dochodów przewidywanych dotacji z GFOŚ  umożliwi prowadzenie 
jednej ewidencji księgowej dla tych zadań jak również  dowody  źródłowe ( faktury, 
rachunki) zgromadzone będą w jednym zbiorze dokumentów.

   Ponadto w dziale tym na podstawie podpisanych umów z Samorządem Województwa 
Opolskiego zwanym w treści umowy jako „Instytucja Wdrażająca” uwzględniono środki 
w § 6648 – dotacja celowa otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją 
wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień(umów) w wysokości 149.510 zł  pochodzące z dofinansowania Budżetu 
Państwa i Unii Europejskiej – Sektorowego programu Operacyjnego na zadania 
inwestycyjne polegające na utworzeniu i zmodernizowaniu miejsc spotkań 
mieszkańców gminy.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 55.540zł
• zakładany plan obejmuje dochody z najmu lokali mieszkalnych w  placówkach 

kultury – 45.040 zł.  Zaproponowana kwota wykazuje wzrost  o 21,9  %  do 
przewidywanego wykonania roku bazowego.

• w 2006r. gmina przystąpi do realizacji projektu „Świetlica-nasze oczko w głowie”. W 
ramach tego zadania przewiduje się poprawę warunków estetycznych świetlicy w 
Sułkowie. Koszt zadania skalkulowano na kwotę 21.845 zł przy udziale środków 
Fundacji Wspomagania  Wsi - 10.000 zł, środków budżetu gminy 7.820 zł oraz 
udziału mieszkańców sołectwa 4.025 zł w formie prac społecznych. Dlatego też w 
projekcie budżetu po stronie dochodów uwzględniono środki  FWW w wysokości 
10.000 zł. 

• prowizja należna płatnikowi za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa 500 zł.

Kultura Fizyczna i Sport – 900zł
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W dziale tym skalkulowano wpływy w kwocie 900 zł z tytułu najmu i dzierżawy obiektów 
sportowych dla innych podmiotów

Na wykazane wyżej wielkości dochodowe  składają się dochody własne realizowane 
przez Gminne Jednostki Organizacyjne, Urzędy Skarbowe jak również dochody własne 
transferowe tj. udziały i  subwencje w wysokości  10.398.868 zł , co  daje przeciętny 
spadek o 3,1 %  do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2005 roku 
( przewidywane wykonanie 10.562.140  zł)
oraz kwota przewidzianych wpływów w ramach dotacji celowych na bieżące zadania 
zlecone, powierzone i własne oraz własne zadania inwestycyjne wynosi  3.214.632 zł , 
w tym  na :
1. realizację  zadań zleconych – 1.892.887 zł  z czego na :

• Opiekę  Społeczną – 1.819.000 zł
• Administrację publiczną – 71.783 zł
• Bezpieczeństwo Publiczne – 1.000 zł 
• Aktualizację Stałego Rejestru Wyborców – 1.104 zł

2. realizację zadań powierzonych w oparciu o dotychczasowe porozumienie zawarte  z 
organami administracji rządowej  - 4.535 zł – prowadzenie spraw paszportowych.

3. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  ze środków Budżetu Państwa i Unii 
Europejskiej oraz funduszy celowych - FOGR   - 519.010 zł,

4. dofinansowanie bieżących zadań własnych ze środków  Budżetu Państwa, Unii 
Europejskiej i Fundacji Wspomagania Wsi  –  71.200 zł 

5. dotacje celowe na bieżące zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej–727.000zł,

Zaproponowane dochody ogółem stanowią kwotę  13.613.500 zł

Tabelaryczne zestawienie  planu dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

 Z uwagi na to, że  budżet po stronie dochodów nie zabezpiecza potrzeb finansowych w 
zakresie wydatków  – przewiduje się uzyskać przychody z tytułu kredytu 
długoterminowego w kwocie 2.150.000 zł.
 Burmistrz Gminy dokona rozpoznania co do ewentualnego kredytodawcy po 
uchwaleniu budżetu na 2006. rok. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie 
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 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 82 % potrzeb zadań subwencjonowanych. Zadania 
subwencjonowane przyjęte do projektu budżetu, a wynikające z najpilniejszych potrzeb 
wynoszą 4.157.950 zł, natomiast wstępna kwota subwencji oświatowej stanowi 
3.397.722 zł.

Gmina przystąpiła do realizacji projektu „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” 
współfinansowany ze środków strukturalnych. Inwestorem bezpośrednim jest Zarząd 
Województwa Opolskiego zwanym Liderem Projektu. Na podstawie podpisanej umowy, 
gmina udzieli Liderowi Projektu pożyczki w kwocie 120.000 zł na finansowanie projektu 
w trakcie jego realizacji. Po otrzymaniu środków z funduszy strukturalnych, Lider 
Projektu spłaci udzieloną pożyczkę. Projekt realizowany będzie w 2006r. dlatego też po 
stronie przychodów przyjęto 120.000 zł jako przychody ze spłat pożyczki udzielonej na 
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finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

Ponadto przewiduje się, że realizacja budżetu w 2005 roku zamknie się wynikiem 
dodatnim w formie wolnych środków w wysokości 420.000 zł. Środki te zostały 
wprowadzone do budżetu na 2006r. 

Dochody i przychody stanowią łączną  kwotę  16.303.500 zł
              

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

Rozdział III – wydatki majątkowe

Na realizację  wydatków majątkowych  zabezpieczono środki w wysokości 
941.808 zł, co stanowi  6,1 % planowanych wydatków.  Przewiduje się, że źródłem 
finansowania wydatków majątkowych będą :
1.  środki własne – 389.798 zł,
2.  dotacji z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej  -  431.010zł, 
3.  dotacje z funduszy celowych - GFOŚ – 33.000 zł, 
4.  dotacje z funduszy celowych FOGR  – 88.000 zł,

Wydatki majątkowe realizowane  będą poprzez :
1. wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w kwocie 865.808 zł, 
2. przekazanie z budżetu Gminy dotacji  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
realizowanych przez inne podmioty w kwocie  41.000 zł.
3. zabezpieczenie w planie wydatków rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w 
kwocie 30.000 zł.

Z uwagi na duże obciążenie budżetu gminy poprzez zmianę finansowania zadań,  brak 
pełnego zabezpieczenia środków w subwencji oświatowej, wprowadzenie do budżetu 
wszystkich zgłoszonych zadań inwestycyjnych stałyby się zadaniami nie realnymi do 
zrealizowania.  W związku z tym do  budżetu na 2006 rok przyjęto tylko niektóre 
zadania inwestycyjne :

W ramach działu Rolnictwo : 182.680 zł
- tranzyt wodociągowy relacji Dzielów – Raków –  roboty ogólnobudowlane  - 

182.680 zł, przy następujących źródłach finansowania;
    - własne środki budżetowe – 21.180 zł
    - budżet państwa – 19.000 zł
    - środki strukturalne – 142.500 zł,
   
 

W ramach działu Transport i łączność :278.000 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Babicach – 114.000 zł, przy 

następujących źródłach finansowania :
   - własne środki budżetowe – 26.000 zł
   - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 88.000 zł, 
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  - opracowanie dokumentacji na budowę nowej nawierzchni przy ul. Rzemieślników w 
Baborowie. Koszt opracowania skalkulowano na 20.000 zł, 

  - w ramach poprawy ciągów komunikacyjnych na terenie sołectwa Raków, w 
budżecie przewidziano „Modernizację drogi bocznej w Rakowie”. Na 2006r. 
przewiduje  się roboty budowlane o wartości 144.000 zł. Zakłada się, że źródłem 
finansowania będą środki własne  w kwocie 24.000 zł oraz środki strukturalne SPO-
Rolnictwo – 120.000 zł.

W ramach działu Administracja Publiczna  :46.000 zł
    - W ramach  projektu „e’urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” na podstawie 

podpisanej umowy gmina zobowiązana jest do przekazania dotacji na 
współfinansowanie realizacji zadania kwocie 41.000 zł. Wymieniona kwota wynika z 
zatwierdzonego harmonogramu prac. 

     Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych. Fundusze będą przekazane Liderowi Projektu (Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego) w formie refundacji po wykonaniu zadania.  W celu 
możliwości realizacji zadania gmina podpisała umowę na udzielenie pożyczki 
Liderowi Projektu w wysokości 119.550 zł . Na udzielenie tej pożyczki zabezpieczono 
kwotę 120.000 zł po stronie rozchodów.

- zakupy niezbędnego doposażenia stanowisk pracy – 5.000 zł

W ramach działu Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.poż. :86.254 zł
- roboty budowlano-montażowe na remizie OSP w Dziećmarowie  - 20.000 zł, - 

własne środki budżetowe,

- roboty budowlano montażowe związane z dobudową garaży przy remizie OSP w 
Baborowie – 66.254 zł, własne środki budżetowe.

W ramach działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska :301.874 zł
- roboty budowlane na zadaniu „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów
   stałych w Baborowie” – 20.000 zł, - finansowanie ze środków GFOŚ

- zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów – 59.000 zł.
  Źródłem finansowania będą środki budżetowe, w tym dotacja z GFOŚ – 13.000 zł. W 
ramach tych zaproponowanych środków planuje się opracować dokumentacje na 
odcinki nieskanalizowane. 

- Modernizacja Miejsca Spotkań Mieszkańców i Placu Zabaw z fontanną w Baborowie 
przy ul. Kościuszki – roboty budowlano-montażowe -  89.950 zł. Źródłem finansowania 
będą środki własne 28.965 zł oraz fundusze strukturalne SPO – 60.985 zł. 
W 2005 roku  sfinansowano niezbędne opracowania dokumentacyjne na wartość 3.050 
zł.

- Utworzenie Miejsca Wspólnych Spotkań Mieszkańców w Rakowie – roboty 
budowlano-montażowe – 61.462 zł.   Źródłem finansowania będą środki własne – 
18.839 zł oraz fundusze strukturalne SPO – 42.623 zł. 
W 2005 roku  sfinansowano niezbędne opracowania dokumentacyjne na wartość 3.538 
zł.
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-  Modernizacja Miejsca Rekreacji i Sportu w Suchej Psinie – roboty budowlano 
montażowe – 66.462 zł .
Źródłem finansowania będą środki własne – 20.560 zł oraz fundusze strukturalne SPO 
–  45.902 zł. 
W 2005 roku  sfinansowano niezbędne opracowania dokumentacyjne na wartość 3.538 
zł.
- Opracowanie dokumentacji na zadanie pod nazwą „Budowa nowych punktów 
świetlnych w Tłustomostach – 5.000 zł. Źródłem finansowania będą środki własne.

W ramach  działu Kultura Fizyczna i Sport : 17.000 zł.
 - W ramach tego działu przewiduje się budowę budynku gospodarczego na boisku w 
sołectwie Babice. Na 2006 rok zakłada się wykonanie części prac budowlanych  na 
kwotę 17.000 zł

Rezerwę na wydatki majątkowe  zaproponowano w wysokości 30.000 zł

Razem środki zabezpieczone na realizację zadań majątkowych wynoszą 941.808 zł 
plus planowane udzielenie pożyczki 120.000 zł co daje razem kwotę na wydatki 
majątkowe 1.061.808 zł.
Tabelaryczne zestawienie planu finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych 
przez Gminę oraz planu dotacji na zadania majątkowe  obrazują załączniki Nr 5 i 6  

Rozdział IV -  wydatki bieżące 

W zakresie wydatków bieżących przedkładany  projekt budżetu obejmuje kwotę 
14.405.692 zł.

Środki zaproponowane na realizację wydatków bieżących stanowią  107,7 % 
przewidzianych do wydatkowania w roku bazowym, a które będzie się kształtować na 
poziomie  13.385.073 zł.
Z kwoty wydatków bieżących wyodrębniono :
1. wynagrodzenia i pochodne obejmujące: 
       1) wynagrodzenia osobowe pracowników,
       2) dodatkowe wynagrodzenia roczne,
       3) wynagrodzenia bezosobowe,
       4) wynagrodzenia prowizyjne
       5) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wydatków wymienionych 
            w  ppkt. 1-3,
2. dotacje, 

                        Środki ujęte w  budżecie na 2006 rok po stronie wydatków bieżących w 
poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć na :

Rolnictwo : 33.180 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005 r. – 40.469 zł,
2. Plan wydatków na 2006 zł –  33.180 zł tj.  81,9 % do poz. 1

W projekcie uwzględniono :
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• podsumowanie postępu rolniczego – 500 zł,
• wyłapywanie bezdomnych psów i transport do schroniska – 2.040 zł,
• badanie zawartości azotu w glebie oraz kwasowość – 2.640 zł
• opłata na Izby Rolnicze – 24.000 zł,
• realizacja programu „Odnowa Wsi „ – 4.000 zł,
Zmniejszenie planu wydatków do przewidywanego wykonania roku bazowego 
podyktowane jest  obniżonymi wpływami podatku rolnego, co powoduje zmniejszenie 
składki na Izby Rolnicze.

Transport i Łączność : 247.000 zł.
1. Przewidywane wykonanie w 2005 roku – 315.300 zł
2. Plan wydatków na 2006r. – 247.000 zł tj. 78,3 % do poz. 1.

W ramach zaproponowanej  kwoty przewiduje się wykonać :
1.  odnowienie oznakowania poziomego i pionowego dróg – 4.000 zł, 
2. remont dróg na terenie osiedla Akacjowego  – 20.000 zł, 
3. remont i malowanie przystanków  - 4.000 zł, 
4. koszenie poboczy dróg gminnych – 1.000 zł,
5. remont łapaczy  - 5.000 zł.
6. remont mostu w Babicach – 10.000 zł,
7. rekultywacja dróg transportu rolnego  – 10.000 zł,
8. remont  dróg w Czerwonkowie – 5.000 zł,
9. remont kładki dla pieszych przez tory kolejowe  – 20.000 zł,
10. bieżące utrzymanie dróg gminnych   – 20.000 zł,
11. remont cząstkowy dróg gminnych – 100.000 zł,
12. wykonanie łapaczy w Babicach w przy ul. Głubczyckiej w Baborowie – 15 .000 zł,
13.  wbudowanie studzienek kanalizacji burzowej w Babicach – 3.000 zł,
14. likwidacja uskoków w drogach gminnych w miejscowości Księżo Pole – 2.000 zl,
15. roczny przegląd dróg gminnych – 7.000 zł,
16. bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 5.000 zł,
17. opłaty roczne wnoszone do Starostwa z tytułu wbudowania urządzeń 

kanalizacyjnych w drogę powiatową – 16.000 zł,

Gospodarka Mieszkaniowa :  416.290 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005 rok – 429.710 zł
2. Plan wydatków na 2006 rok – 416.290  tj.  96,8 % do poz. 1 

W  planie wydatków uwzględniono środki na : 
1. remonty bieżące komunalnych budynków mieszkalnych – 108.000 zł,
2. udział gminy w Wspólnotach Mieszkaniowych – 155.000 zł,
3. zakup energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych – 60.000 zł 
4. wynagrodzenia i pochodne palaczy – 11.100 zł,
5. pozostałe koszty eksploatacji budynków mieszkalnych administrowanych przez 

gminę – 35.900 zł,
6. koszty szacunku i wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży –15.240 zł, 
7. aktualizacja wartości nieruchomości będących przekazanych do wieczystego 

użytkowania – 10.000 zł,
8. zabezpieczenie przed zniszczeniem  budynku magazynu przy ul. Kolejowej – 1.500 

zł,
9. prace remontowe w  budynku przy  ul. Kościuszki 3 – 10.000 zł,
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10. opłata za grunty zajęte pod wodami – 1.150 zł,
11. ubezpieczenie mienia gminnego  - 3.000 zł,
12. zabezpieczenie środków na zwroty kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły 

mieszkania – 5.400 zł,

Administracja Publiczna : 1. 935.062 zł
1. Przewidywane wykonanie za 2005r,  - 1.841.682 zł,
2.Plan wydatków na 2006 rok – 1.935.062 zł  tj. 105,4 % do poz. 1.

Realne możliwości dochodowe oraz przyjęcie do wykonania najpilniejszych potrzeb w 
zakresie wydatków bieżących, umożliwiło na zabezpieczenie w tym dziale  kwoty  w 
zakresie bieżących zadań własnych 1.777.920 zł   oraz  87.792 zł w zakresie 
dofinansowania z budżetu gminy zadań administracji rządowej.
 W budżecie uwzględniono wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy w ramach 
administracji zleconej tj. USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw 
paszportowych. Skalkulowane potrzeby na te wydatki wynoszą 164.110 zł,  z czego z 
dotacji celowej  76.318 zł , a pozostałe środki tj. 87.792 zł zostały zabezpieczone z 
dochodów własnych, gdyż dotacja nie zabezpiecza wszystkich  potrzeb w tym 
przedmiocie. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono 159.050 zł. 
Wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 16,5 % wynika z nabyciem przez pracowników 
prawa do nagrody jubileuszowej

 Na funkcjonowanie Rady Miejskiej zabezpieczono środki w kwocie 66.520 zł i stanowi 
to wzrost do przewidywanego wykonania 2005r. o 35%.  Wymieniona kwota obejmuje 
wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji, Sesjach, ryczałt 
Przewodniczącego i Vice przewodniczącego Rady Miejskiej, koszty podróży, szkoleń i 
zakupów. Duży wzrost wyjaśnia zmiana sposobu naliczania diet dla radnych i 
planowany  zakup projektora

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki w 
ramach wydatków bieżących kwocie 1.611.632 zł  co stanowi  99,2  % 
przewidywanego wykonania roku 2005r.  
W ramach wymienionej wyżej  kwoty zabezpieczono środki w wysokości 1.240.600 zł 
na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od 
wynagrodzeń, wypłatę należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Kwota 
ta obejmuje również środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 
zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Wzrost do 
przewidywanego wykonania 2005r. wynosi 3,3 %. Taką sytuację powoduje nabycie 
przez pracowników praw do nagród jubileuszowych..
Na ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i ekwiwalenty za 
materiały biurowe dla pracowników administracyjnych przewidziano 7.000 zł, na 
podróże służbowe krajowe oraz wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych 
samochodów do celów służbowych zabezpieczono środki w kwocie 25.500 zł,  na 
podróże służbowe zagraniczne zabezpieczono 6.000 zł. Składki na Państwowy 
Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skalkulowano na 3.500 zł. natomiast 
na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zabezpieczono 23.700 zł.
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu zabezpieczono 
303.032  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, konserwację i naprawę wyposażenia, 
szkolenia pracowników, usługi informatyczne, ubezpieczenie mienia, obsługę BHP, 
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obsługę prawną, bieżące remonty budynku administracyjnego, koszty utrzymania 
samochodów,  przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, a także na zapłatę 
ewentualnych zobowiązań z 2005r.
W związku z tym, że w budynku Urzędu znajdują się lokale mieszkalne, Urząd Miejski 
wchodzi w skład Wspólnoty Mieszkaniowej. Udział urzędu w kosztach eksploatacji 
budynku skalkulowano na 2.300 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 w wysokości 10.800 zł .  Przewidywany wzrost wynosi 2,5 %
W ramach   promocji przewiduje się zrealizować projekt ‘Razem w Europie- INTEREG-
III-A” polegający na spotkaniach integracyjnych mieszkańców gminy z mieszkańcami 
gminy czeskiej Hradec. Na zadanie to zabezpieczono środki w wysokości 72.000 zł,  
przy udziale współfinansowania z funduszy strukturalnych 54.000 zł i budżetu państwa 
7.200 zł.  Na zakup aparatu cyfrowego, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie 
folderu zabezpieczono 10.000 zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej : 1.072 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 : 98.530 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005 rok – 97.452  zł
2. Plan wydatków na 2006 rok – 98.530zł tj.  101% do poz. 1.

W dziale tym wykazane są wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1.000 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  97.530 zł.

Kwota 97.530 zł została zabezpieczona na finansowanie  wydatków związanych z 
bieżącym zabezpieczeniem gotowości bojowej, a więc : 
Wydatki związane z utrzymaniem kierowców samochodów specjalistycznych 26.530 zł, 
Na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach 
oraz  wypłatę ryczałtu dla komendanta OSP – 10.500 zł,  Pozostałą kwotę tj. 60.500 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 i zapłatę zobowiązań z 2005 roku. 

Dochody od osób prawnych i fizycznych : 43.320 zł, 
1. Przewidywane wykonanie za 2005 rok – 41.575  zł
2. Plan wydatków na 2006 rok – 43.320 zł tj. 103,9 % do poz.1.

Na wydatki związane z poborem podatków, a więc na prowizję za inkaso podatków i 
opłat lokalnych, zakup druków, usług pocztowych  zabezpieczono  43.320 zł,  z czego 
na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat a także ewentualnych wydatków 
związanych z roznoszeniem nakazów płatniczych zabezpieczono 29.320 zł.
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Obsługa Długu Publicznego : 227.500 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005 rok – 182.300  zł
2. Plan wydatków na 2006 rok – 227.500 zł tj. 124,8 % do poz.1.

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości na spłatę odsetek od 
pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań 
inwestycyjnych oraz wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach budżetowych. 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 2006r.

Różne rozliczenia w ramach wydatków bieżących  : 183.000 
Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w kwocie 71.000 zł.
Rezerwę celową na wydatki bieżące ustalono w kwocie  112.000 zł.
Kwota ta obejmuje : 

1. rezerwę celową na wynagrodzenia - 10.000 zł, 
2. rezerwę celową  na odprawy emerytalne - 74.000  zł 
3. rezerwę celową na remonty mienia gminnego, których nie można przewidzieć na 

etapie opracowywania projektu budżetu  – 28.000 zł,

Ponadto rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł  została 
uwzględniona w rozdziale III.

Oświata i Wychowanie : 5.618.055 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005r.w ramach wydatków bieżących 5.431.969zł 
2. Plan wydatków na 2006 rok – 5.618.055 zł  tj. 103,4 % do poz. 1.

Zgłoszone potrzeby na działalność bieżącą  w tym dziale stanowią kwotę  5.852.652 zł . 
Zgłoszone potrzeby na zadania subwencjonowane  w zakresie działu Oświata i 
Wychowanie oraz działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza  to kwota 4.157590 zł. 
Z podanych kwot wynika skala potrzeb dla zadań nałożonych na gminę przepisami 
prawa. Wstępna subwencja oświatowa na 2006 rok wynosi 3.397.722 zł. Strona 
dochodowa budżetu a także wysokość subwencji oświatowej w znacznym stopniu 
ogranicza zabezpieczenie wszystkich wnioskowanych potrzeb finansowych, stąd też w 
projekcie budżetu  zabezpieczono środki na niezbędne wydatki dla zapewnienia 
minimalnej opieki oświatowo-wychowawczej 
Subwencja oświatowa zabezpiecza  tylko 82 % wydatków subwencjonowanych 
zaproponowanych w projekcie budżetu, co w znacznym stopniu obciąża budżet gminy.

W Szkołach Podstawowych na wydatki bieżące przewidziano kwotę 2.333.504 zł  tj. 
102,4% przewidywanego wykonania roku bazowego,  z czego na wydatki związane z 
wypłatą wynagrodzeń i kosztów pochodnych zabezpieczono 1.791.279  zł .   Natomiast 
na  niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek 
Szkół Podstawowych zabezpieczono 442.225 zł , z czego na dodatki mieszkaniowe, 
wiejskie, świadczenia socjalne przeznacza się 221.198 zł  i  pozostałe wydatki bieżące 
– 221.027 zł.
Na remont Sali gimnastycznej przy ul. Opawskiej w Baborowie – 100.000 zł,
W podziale na poszczególne placówki  szkolne zaproponowane środki na wydatki 
przedstawiają się następująco :

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baborowie – 1.727.738 zł , w tym :
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• wynagrodzenia i pochodne – 1.366.199 zł,
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne, pomoc zdrowotna  - 

171.142 zł,
• na dokończenie remontu związanego z termomodernizacją Sali gimnastycznej 

przy ul. Opawskiej – 100.000 zł.
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, tj. wszelkie 

zakupy, usługi remonty obiektów, wypłatę stypendiów dla uczniów, zapłata 
ewentualnych zobowiązań z 2005r. – 90.397 zł, 

2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłustomostach – 488.756 zł, w tym :
• wynagrodzenia i pochodne – 407.350 zł, 
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna ZFŚS – 49.386 zł,
• pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki , wszelkie 

zakupy, usługi remont obiektu, stypendia dla uczniów  oraz na zapłatę 
ewentualnych zobowiązań z 2005r. – 32.020 zł.

3. Wydatki na funkcjonowanie kotłowni przy ul. Wiejskiej-  117.010 zł,  w tym : 
• wynagrodzenia i pochodne palaczy – 17.730 zł,
• świadczenia socjalne, ekwiwalenty  – 670 zł,
• pozostałe wydatki ,  zapłata ewentualnych  zobowiązań z 2005r. – 98.610 zł, w 

tym zakup opału 92.000 zł,

Przedszkola – 1.308.494zł.
1. przewidywane wykonanie za 2005 rok – 1.231.021 zł, 
2. Plan  wydatków na 2006 rok – 1.308.494 zł tj. 106,3 % do poz. 1

W rozbiciu na poszczególne przedszkola, projekt wydatków na 2006 rok przedstawia 
się następująco 

Wyszczególnienie Wydatki ogółem                         W tym :
Wynagr. i 
pochodne

Dodatki i 
ZFŚS

Pozostałe 
wydatki

1 4 5 6 7
1. Przedszkole Nr 1 442.654 354.765 37.173 50.716
2 .Przedszkole Nr  2 338.475 257.043 22.890 58.542
3. Przedszkole Raków 141.892 113.132 12.630 16.130
4. Przedszkole Sucha P. 196.346 127.059 11.767 57.520
5.Przedszkole Sułków 189.127 133.280 10.228 45.619

R A Z E M 1.308.494 985.279 94.688 228.527

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

Na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum zabezpieczono kwotę 1. 260.488 zł   co 
stanowi 101,3% przewidywanego wykonania roku 2005r.  Zabezpieczonych środki na 
wynagrodzenia i wydatki pochodne stanowią kwotę 1.074.235  zł  .  Na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych, wiejskich, ZFŚS, pomoc zdrowotną zabezpieczono 
118.287 zł. 
Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum tj. wszelkie 
zakupy, usługi, remont obiektu i naprawa wyposażenia, wypłatę stypendiów dla 
uczniów, zapłatę zobowiązań z 2005 roku przewidziano środki w wysokości 67.966 zł.
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Zgłoszone potrzeby w ramach remontów obiektów oświatowo wychowawczych nie 
zostały uwzględnione w projekcie budżetu  z uwagi na brak możliwości finansowych.

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 233.400, tj. o 1,7  % powyżej  do 
przewidywanego wykonania 2005r.  W ramach tek kwoty skalkulowane zostały 
wszystkie trasy przejazdów autobusów szkolnych.

Na działalność bieżącą Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego zabezpieczono 
środki w kwocie  326.113 zł co stanowi  wzrost do przewidywanego wykonania 2005r.
o 3,8 %.     
W ramach tej kwoty   zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego 
Zespołu tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 276.960 zł  i pozostałe 
wydatki bieżące i zapłatę zobowiązań z 2005r. -  49.153 zł. 

W rozdziale Pozostała działalność w zakresie Oświaty zabezpieczono środki w 
wysokości 133.300 zł. W ramach tej kwoty ujęto wydatki na bieżące utrzymanie 
budynków po byłych przedszkolach. W budynkach tych wynajmowane są 
pomieszczenia na lokale mieszkalne. Koszt utrzymania tych budynków skalkulowano 
na 80.500 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne palaczy c.o. 26.430 zł, 
świadczenia socjalne, należne ekwiwalenty – 1.810 zł, zakup opału 23.000 zł, 
niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem kotłowni  - 29.260 zł 
(przeglądy instalacji, usługi komunalne, zużycie energii, wody, bieżące zakupy, 
usuwanie ewentualnych awarii).
Należne wpłaty na PFRON  skalkulowano na kwotę 52.800 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano 22.756 zł, co 
stanowi 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli. 

Ochrona Zdrowia : 82.000 zł.
W dziale tym zabezpieczone zostały środki na finansowanie działań zmierzających do 
przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 82.000 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, wydatki Komisji ds. 
przeciwdziałania alkoholizmowi  – 28.265 zł. Natomiast kwotę 53.735 zł proponuje się 
przeznaczyć  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.

Pomoc Społeczna : 3.338.127 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005 rok – 2.746.257 zł,
2. Plan wydatków  na 2006r. – 3.338.127 zł,  tj  121,6 % do poz. 1.
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Plan wydatków obejmuje zadania własne – 1.519.127 zł  przy współfinansowaniu 
dotacji celowej za bieżące zadania własne 727.000 zł, jak i również zadania zlecone 
finansowane z dotacji celowej – 1.819.000 zł.
W ramach kwoty 3338.127 zł zabezpieczono środki na :
• wynagrodzenia i pochodne -454.560 zł, w tym w zakresie zadań zleconych 54.559 zł 
• zapomogi dla podopiecznych – 536.211 zł, w tym w zakresie zadań zleconych 

162.000 zł, udziale dotacji celowej na zadania własne 227.000 zł i z dochodów 
własnych 147.211zł

• wydatki na świadczenia rodzinne i ubezpieczenie od tych świadczeń  w kwocie 
1.562.325 zł ujęto do projektu na podstawie otrzymanego zawiadomienia o 
wstępnych kwotach dotacji celowych

• składki na ubezpieczenia zdrowotne – 29.000 zł w całości finansowane z dotacji
      celowej.
•   wypłata dodatków mieszkaniowych 144.648 zł. Kwota ta będzie sfinansowana w 

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

Gołuszowicach 9.745  zł – z dochodów własnych,
• na dożywianie uczniów zabezpieczono z dochodów  własnych 389.760 zł, przy 

udziale dotacji celowej na zadania własne – 380.000 zł.
• wydatki bieżące na koszty usług opiekuńczych stanowią kwotę 12.127 zł .Udział 

dotacji celowej na zadania zlecone wynosi 1.207 zł.
• pozostałe koszty funkcjonowania ośrodka – skalkulowano na  51.851, w tym z 

dochodów własnych 40.931 zł i z dotacji celowej na zadania zlecone  10.920 zł.

 Ponadto w dziale tym zabezpieczone zostały środki w formie dotacji na 
dofinansowanie działalności  Stacji Opieki „Caritas” – 49.355 zł
oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego 21.545 zł. Potrzeby na funkcjonowanie tych punktów 
skalkulowano na 105.576 zł. Przewiduje się, że różnica zostanie sfinansowana z NFZ  i 
własnego udziału Stacji Caritas.
Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Głubczyce w zakresie 
współfinansowania kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w 
Gołuszowicach, w projekcie zabezpieczono dotację w kwocie 10.000 zł.
 
Na współfinansowanie kosztów działalności Polskiego Związku Niewidomych w 
Głubczycach zabezpieczono środki w formie dotacji w wysokości 1.000 zł. 
Zarząd Koła Niewidomych objął opieką  również mieszkańców gminy Baborów, którzy 
potrzebują tej opieki.

Skalkulowane potrzeby na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy 
Społecznej wynoszą 66.000 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza : 882.687
1. Przewidywane wykonanie za 2005ok –  646.932 zł,
2. Plan wydatków na 2006 rok – 882.687 zł  tj   136,4% do poz. 1

W ramach działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są następujące 
zadania :

Świetlica szkolna :  750.434 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005r. – 646.932 zł
2. Plan wydatków na 2006r. 750.434 zł. tj. 116 % do poz. 1
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W ramach zabezpieczonej kwoty na finansowanie wydatków świetlicy szkolnej przy 
której funkcjonuje również stołówka szkolna, przewiduje się następujące wydatki na :
1. wynagrodzenia i pochodne – 385.954 zł
2. Dodatki dla nauczycieli i świadczenia socjalne -36.728 zł, 
3. Zakup żywności – 240.000 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 87.751 zł przeznaczone zostaną na finansowanie 
wydatków eksploatacyjnych, w tym zakup energii, wody, gazu – 29.760 zł, środków 
czystości 8.010 zł, artykułów gospodarczych na potrzeby stołówki – 10.000 zł.

Na dokształcanie nauczycieli świetlicy szkolnej zabezpieczono 1.617 zł,

Na zorganizowanie kolonii i zimowisk dla dzieci zabezpieczono 18.571 zł.

Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów, do 
projektu budżetu wprowadzono kwotę 112.065 zł.  Ustawa o systemie oświaty 
precyzuje, że udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem 
własnym gminy.  Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z 
budżetu państwa. Na etapie opracowywania projektu budżetu, gmina nie otrzymała 
jakiegokolwiek zawiadomienia w planowanych kwotach dotacji na to zadanie, co w 
znaczny sposób uszczupla możliwości finansowe gminy. Jest to kolejne zadanie 
nałożone ustawami na gminy, bez jednoznacznego określenia wysokości 
dofinansowania z budżetu państwa. Aby wydać decyzje o przyznaniu pomocy 
materialnej dla uczniów w terminach określonych w KPA,  do projektu budżetu 
wprowadzono wymienioną kwotę.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : 551.770 zł.
1. Przewidywanie wykonanie za 2005 rok – 610.086 zł
2. Plan wydatków na 2006 rok – 551.770zł tj. 90 % do poz.1

W projekcie zabezpieczono środki na :
gospodarkę ściekową :
- wyrównanie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w Rakowie zgodnie z 

podpisana umową – 2.800 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej – 10.000 zł,
- opłata za wprowadzanie wód opadowych– 6.000 zł,
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego  – 2.000 zł 

gospodarkę odpadami :
- wyrównanie kosztów eksploatacja wysypiska w Baborowie zgodnie z podpisaną 

umową – 28.500 zł  

oczyszczanie miast  :
- oczyszczanie miasta wraz zakupem koszy ulicznych – 128.600 zł. 

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

całoroczna pielęgnacja  - 22.900. zł

oświetlenie ulic :
- oświetlenie dróg  oraz eksploatacja lamp ulicznych – 335.820 zł .
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pozostałe zadania : 
- wydatki na ochronę środowiska finansowane z wpływów opłaty produktowej – 540 

zł,
- zakup iluminacji świetlnej – 1.500 zł,
- zużycie wody na urządzeniach komunalnych - 350 zł,
- bieżąca eksploatacja infrastruktury technicznej – 11.260 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.500 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 33.000 zł. Przewiduje się, że stan 
środków finansowych na początek roku 2006r. kształtować się  będzie  w wysokości 
7.000 zł. Razem środki do dyspozycji wynosić będą 40.000 zł.
Środki te proponuje się przeznaczyć na : 
• wyznaczenie aglomeracji wyposażonych w sieci kanalizacyjne  – 2.000 zł. 
• niwelacja składowisk odpadów stałych na terenie gminy – 5.000 zł,
• dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez przekazanie środków do budżetu :

- zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów  – 13.000 zł,
-   rozbudowa istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie z programem 

segregacji – 20.000 zł,
 
Tabelaryczne zestawienie planu przychodów i wydatków GFOŚ wykazane jest 
załączniku Nr  7.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego : 538.276 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005 r.-  542.777 zł,
2. Plan wydatków na 2006r. –  538.276 zł tj. 98,4% do poz. 1

W ramach kwoty 538.276 zł  zabezpieczono na :
• wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników zatrudnionych w placówkach 

kulturalnych kwotę 270.400 zł. 
• świadczenia socjalne, ekwiwalenty  – 12.726 zł,  
• na zakup opału do obiektów kultury – 61.000 zł,
• zakup księgozbioru 10.000 zł, 
• organizacja imprez kulturalnych i dożynek 32.300 zł, 
• zakup materiałów i sprzętu do kółka fotograficznego 2.000 zł, 
• koszty funkcjonowania Zespołu Mażoretek  – 10.810 zł, 
• organizacja wycieczek dla dzieci w ramach Akcji Lato i Akcji Zima  -  4.000 zł,  
• wydatki na współpracę z zaprzyjaźnioną gminą Czeską – Hradec – 1.500 zł,
• ubezpieczenie mienia 1.900 zł, 
• zużycie energii, wody – 19.060 zł,
• remont podłogi w świetlicy w Sułkowie – 2.000 zł,
• przełożenie pieca w świetlicy Szczyty i naprawa podłogi – 4.000 zł,
• wykonanie toalet w budynku świetlicy w Babicach – 6.000 zł
• zakup stolików do świetlicy wiejskiej w Dzielowie – 2.000 zł,
• na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów 

kulturalnych oraz zapłatę zobowiązań przewidziano środki w kwocie 62.760 zł 
(usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe,  wydatki 
kancelaryjne)

• remont figury Maryjnej w Rynku w Baborowie zarejestrowanej jako zabytek w 
Rejestrze zabytków – 18.000 zł 
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W ramach tego działu przewiduje się zrealizować zadanie „Swietlica-nasze oczko w 
głowie”. Koszt zadania skalkulowano na 21.845 zł, przy czym udział Fundacji 
Wspomagania Wsi wynosić będzie 10.000 zł, udział gminy 7.820 zł oraz udział 
mieszkańców sołectwa w formie prac społecznych 4.025 zł. W związku z tym w 
projekcie budżetu po stronie wydatków uwzględniono środki w wysokości 17.820 zł.

Kultura Fizyczna i Sport :  204.823 zł.
1. Przewidywane wykonanie za 2005r.  – 214.204zł,
2. Plan wydatków na 2006 rok – 204.823 zł co stanowi 95,6 do poz.1

W ramach środków ujętych w budżecie, na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych 
pracowników i instruktorów oraz  gospodarza obiektu sportowego w Baborowie 
zabezpieczono 64.310 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  30.813 zł na organizację  rozgrywek i 
imprez sportowych. Kwota ta stanowi 106 % wykonania tych wydatków za 2005 rok. Na 
koszty związane z remontem stadionu w Baborowie zabezpieczono 5.000 zł (zakup płyt 
ogrodzeniowych, podwyższenie trybuny)

Zadania z zakresu kultury fizycznej, poza zadaniami realizowanymi przez GZOKiS, 
zlecone zostaną  Organizacjom Pozarządowym – stowarzyszeń po rozstrzygnięciu 
otwartego konkursu ofert. Zadania zostaną zlecone  poprzez wspieranie działalności
sportowej.  Na wspieranie zadań zleconych zabezpieczono środki w formie dotacji  w 
kwocie  98.450 zł,  co stanowi 101,5 % do dotacji  przekazanych stowarzyszeniom w 
2005r.

Ponadto w budżecie zabezpieczono 6.250 zł  na finansowanie wydatków związanych z 
działaniami sportowymi realizowanymi przez Szkolne Związki Sportowe funkcjonujące 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie i Publicznym Gimnazjum w 
Baborowie.

                          Budżet gminy Baborów na 2006 rok po stronie wydatków zamyka się 
kwotą  15.342.500 zł      tj. o 3,2 %  wyższą od przewidywanego wykonania za 2005 rok. 
Taką wysokość wydatków  umożliwia strona dochodowa, planowane do zaciągnięcia w 
2006 roku kredyty długoterminowe w kwocie 2.150.000 zł na  finansowanie zadań 
inwestycyjnych, remontowych oraz bieżących zadań oświatowych  i edukacyjno 
wychowawczych  gdyż subwencja oświatowa nie zabezpiecza podstawowych potrzeb w 
tym zakresie,  wprowadzenie do projektu budżetu wolnych środków za 2005 rok w 
kwocie 420.000 zł  jak również wprowadzenie środków w wysokości 120.000 zł 
pochodzących ze spłaty udzielonej pożyczki na finansowanie projektu „E-urząd dla 
mieszkańca Opolszczyzny”

Tabelaryczne zestawienie projektu wydatków budżetowych i rozchodów  obrazuje 
załącznik Nr 2.

Dotacje z budżetu gminy
W projekcie planu wydatków budżetowych na 2006 rok uwzględniono środki na dotacje 
celowe z budżetu gminy następującym zakresie :
wydatki majątkowe – 41.000 zł
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1. W oparciu o podpisaną umowę na współfinansowanie realizacji projektu „e-urząd 
dla mieszkańca Opolszczyzny”  w projekcie budżetu zaplanowano dotację w 
kwocie 41.000 zł jako udział gminy w realizacji projektu.

wydatki bieżące – 180.350 zł
1. Na dofinansowanie Stacji Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego w 

Baborowie zabezpieczono środki w wysokości 70.900 zł w oparciu o podpisaną 
umowę z Diecezją Stacji  Caritas w Opolu,  wynikającą z rozstrzygnięcia 
konkursu ofert. 

2. Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Głubczyce w zakresie 
współfinansowania kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Pomocy 
Społecznej w Gołuszowicach, w projekcie budżetu zabezpieczono środki w 
wysokości 10.000 zł tj. do kwoty wynikającej z przedłożonej kalkulacji kosztów 
utrzymania podopiecznych z gminy Baborów.

3. Na dofinansowanie kosztów działalności Polskiego Związku Niewidomych – Koła 
w Głubczycach w projekcie przewidziano dotację w kwocie 1.000 zł.

4. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planowane do zlecenia 
organizacjom pozarządowym, zabezpieczono środki w wysokości 98.450 zł tj. z 
założeniem wzrostu o 1,5 % do kwoty przewidywanego wykonania w 2005r.
Podział tej kwoty na podmioty, którym zadanie zostanie zlecone będzie możliwe 
po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dotacji obrazuje załącznik Nr 6.

Zadania z zakresu administracji rządowej
W wykazanej  kwocie wydatków ujęte są również środki na finansowanie zadań z 
zakresu administracji rządowej w wysokości 1.897.390 zł. 
Przyznane środki w ramach dotacji celowej obejmują zadania bieżące.
W ramach  bieżących zadań zleconych  realizowanych na podstawie ustaw   i 
powierzonych realizowanych na podstawie podpisanych porozumień finansowane będą 
takie zadania jak: 
1. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy paszportowe na 

kwotę 164.110 zł – tj. z dotacji celowej 76.318 zł oraz dofinansowanie z budżetu 
gminy 87.792 zł

2. Aktualizacja rejestru wyborców – 1.072 zł,
3. Obrona Cywilna – 1.000 zł. 
4. Zadania z zakresu Pomocy Społecznej  – 1.819.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie dotacji celowych i  wydatków z zakresu administracji 
rządowej obrazuje załącznik Nr 4.

Ponadto w 2006roku przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w 
latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących nie 
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Wysokość rat przewidzianych do 
spłaty wynosi 841.000 zł i kwota ta została uwzględniona w planie przychodów.

Na podstawie podpisanej umowy pożyczki z Liderem Projektu „e-urząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny” w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 120.000 zł na udzielenie 
pożyczki w celu możliwości sfinansowania tego zadania. Lider Projektu otrzyma z 
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funduszy strukturalnych udział w wysokości 75% kosztów projektu. Po otrzymaniu tych 
środków nastąpi spłata udzielonej pożyczki.

Kwoty te zostały wykazane w „Planie przychodów i rozchodów” stanowiący załącznik Nr 
3 do niniejszego projektu.

Projektu budżetu  na 2006 rok wykazuje  deficyt w wysokości  1.729.000 zł  wynikający 
z następującego wyliczenia :prognozowane  dochody  13.613.500 zł minus wydatki 
15.342.500 zł.   Zakłada się, że występujący deficyt zostanie sfinansowany z 
planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2006 roku.

Dochody ogółem  13.613.500 zł + przychody   2.690.000 zł  = 16.303.500 zł
Wydatki ogółem    15.342.500 zł + rozchody       941.000 zł  =  16.303.500 zł
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