
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXV-192/05

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 30  września  2005r.

Zestawienie  wprowadzanych  zmian  do  budżetu

I. Zmiana planu dochodów i przychodów :
Dział Źródła 

pochodzenia 
dochodów - §

Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany
Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5

Zmienia się plan dochodów o kwotę 588.592 794.152
700 Gospodarka Mieszkaniowa 99.903 98.000

0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn. 98.000
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 98.000
0970 - wpływy z różnych dochodów 1.903

758 Różne rozliczenia 25.000
2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 25.000

801 Oświata i Wychowanie 2.240
0750 - dochody z najmu i dzierżawy 2.240

852 Pomoc Społeczna 41.763
2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 2.581
2030 - dotacje celowe na bieżące zadania własne 39.182

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 26.570
0690 - wpływy z różnych opłat 26.000
0960 - otrzymane darowizny 570

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 388.856 696.152
0978
0979
6298 - środki na dofin. własnych inwest. poz. z innych źr. 388.856
6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 696.152

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 2.700
0960 - otrzymane darowizny 2.700

926 Kultura Fizyczna i Sport 1.560
0750 - dochody z najmu i dzierżawy 1.560

Zmienia się plan przychodów o kwotę 35.500
952 Pożyczki długoterminowe 35.500

 



II. Zmiana planu wydatków :
Dział Rozdział Wyszczególnienie Wprowadzane zmiany

Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4 5

Zmienia się plan wydatków o kwotę 221.736 462.796
010 Rolnictwo i łowiectwo 39.000

010I0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 39.000
2. wydatki majątkowe 39.000
   - wydatki inwestycyjne 39.000

700 Gospodarka Mieszkaniowa 24.903
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 24.903

1. wydatki bieżące 1.903
2. wydatki majątkowe,  w tym : 23.000
  - wydatki inwestycyjne 23.000

750 Administracja Publiczna 35.000
75023 Urząd Miejski 35.000

2. wydatki majątkowe,  w tym : 35.000
   - wydatki na zakupy inwestycyjne : zakup samochodu 3.000
                                                         :zakup sprzętu komputerowego 32.000

754 Bezpieczeństwo Publiczne  i Ochrona przeciwpożarowa 10.000
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 10.000

2. wydatki majątkowe,  w tym : 10.000
   - wydatki inwestycyjne – remiza OSP Baborów 10.000

801 Oświata i Wychowanie 118.240 16.000
80101 Szkoły Podstawowe 98.240 16.000

1. wydatki bieżące 98.240
2. wydatki majątkowe,  w tym : 16.000
   - wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie placu 10.000
   - wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu 6.000

80195 Pozostała działalność 20.000
1. wydatki bieżące  ( PFRON) 20.000

852 Pomoc Społeczna 2.581 20.000
85215 Dodatki Mieszkaniowe 20.000

1. wydatki bieżące 20.000

85228 Usługi opiekuńcze 41.763
1. wydatki bieżące,  w tym : 2.581
   - wynagrodzenia 2.581

85295 Pozostała  działalność 39.182
1. wydatki bieżące 39.182
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1 2 3 4 5
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 26.570

85401 Świetlice dla uczniów 26.570
1. wydatki bieżące 26.570

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 6.000 342.796
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.000 342.796

2. wydatki majątkowe,  w tym : 6.000 342.796
   - wydatki inwestycyjne 6.000 342.796

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 2.700
92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.500

1. wydatki bieżące 2.500

92116 Biblioteki 200
1. wydatki bieżące 200

926 Kultura Fizyczna i Sport
1.560

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.560
1. wydatki bieżące 1.560

Uzasadnienie :
1. Na podstawie zgłoszenia szkody budynku mieszkalnego, towarzystwo ubezpieczeniowe wpłaciło 

odszkodowanie w kwocie 1.903 zł. Kwotę tą wprowadza się do budżetu po stronie dochodów (700-
70004-0970) z przeznaczeniem na  uzupełnienie planowanych wydatków związanych z usuwaniem 
szkód .

       2.      Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie placu Szkoły Podstawowej przy 
ul. Opawskiej w Baborowie” otrzymuje brzmienie” Budowa zatoki parkingowej na autobus szkolny”.

3. Na podstawie złożonego wniosku do MEN o dofinansowanie termomodernizacji sali gimnastycznej 
przy ul. Opawskiej, gmina otrzymała z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 25.000 zł na 
dofinansowanie tego zadania (801-80101). 

              Ponadto  na  to zadanie przeznacza się środki pochodzące z :
1) wymiany sieci wodociągowej przy ul. Głubczyckiej – 10.000 zł planowane   w  010-01010,
2) zakupu samochodu na potrzeby stołówki szkolnej – 6.000 zł i z Budowy zatoki parkingowej na 

autobus szkolny  – 10.000 zł dotychczas planowane w 801-80101,
3) zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu – 32.000 zł i zakupu samochodu na 

potrzeby Urzędu 3.000 zł  dotychczas planowane w 750-75023.
4) Remizy OSP w Baborowie – 10.000 zł  planowane w 754-75412.
Oszczędności  na tych zadaniach  w stosunku do planu powstały na wskutek rozstrzygnięcia 
przetargów jak również zrealizowania niektórych zadań poniżej założeń planowanych.

4. Do budżetu wprowadza się otrzymane darowizny na finansowanie kosztów akcji letniej dla dzieci 
organizowanej przez stołówkę szkolną– 570 zł (854-85401), finansowanie spotkania autorskiego 200 zł 
(921-92116), dofinansowanie kosztów organizacji dożynek – 2.500 zł (921-92109)

5. Kalkulacja wpływów za wydane posiłki ze stołówki szkolnej wykazuje przewidywane wykonanie na 
koniec roku około 190.000 zł. W związku z tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000 zł z 
jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia na 
potrzeby stołówki ( 854-85401).
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6. Kalkulacja wydatków na dodatki mieszkaniowe wykazuje oszczędności w stosunku do planu o kwotę 
20.000 zł. Środki te przeznacza się na składki PFRON (801-80195)

7. Zmianę symbolu  paragrafu dochodów pochodzących ze  sprzedaży  mienia  dokonuje się na podstawie 
otrzymanej interpretacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymane wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych dotychczas ujmowane  na § 0770 podlegają przeksięgowaniu  na § 0870. 

8. Do budżetu wprowadza się otrzymane dochody za wynajem mienia gminnego z tytułu :
1) wynajęcia sali komputerowej – 2.240 zł (801-80101)
2) wynajęcie stadionu – 1.560 zł (926-92605).

              Środki te przeznacza się na utrzymanie tych obiektów.

9. Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska a 
także zmiana planu pożyczki wynikają z podpisanych umów na realizację „Budowy kanalizacji 
sanitarnej z przepompownią ścieków P2 przy ul. Głubczyckiej w Baborowie.

10. Na podstawie otrzymanych zawiadomień, do budżetu wprowadza się  ;
1) 39.182 zł na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących – 

852 – 85295 
2) 2.581 zł na dofinansowanie nagrody jubileuszowej dla pracownika  Usług opiekuńczych  w 

ramach zadań zleconych – 852-85228,

11. Do budżetu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne  pod nazwą :
1) Uzbrojenie terenów  przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Głubczyckiej w 

Baborowie  – 6.000 zł,
2) Podłączenie budynków mieszkalnych  stanowiących gminny zasób nieruchomości do sieci 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Głubczyckiej w Baborowie– 23.000 zł.
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