
Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr VII-38/07 

Rady Miejskiej w Baborowie
z 26 kwietnia 2007r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w złotych
Dział § Treść Wprowadzane zmiany

zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4

I.   ZMIENIA SIĘ  PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ

756 Dochody od osób  prawnych i fizycznych
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

758 Różne rozliczenia
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie
0750 dochody  z najmu i dzierżawy
2030 dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych

852 Pomoc społeczna
2030 dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
0830 wpływy z usług 520
2030 dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 232
0960 otrzymane darowizny 232

926 Kultura Fizyczna i Sport
0750 dochody z najmu i dzierżawy
2039 dotacje celowe z BP na realizację zadań własnych
2708 środki na dofin. zadań własnych pozysk z innych źr.

ZMIENIA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW O KWOTĘ
955 przychody z innych rozliczeń - wolne środki

Dział Rozdział Treść Wprowadzane zmiany
zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5
II.  ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ 

700 Gospodarka Mieszkaniowa
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkan.

1. wydatki bieżące

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

1.wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia 

80110 Gimnazjum
1.wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 984
1. wydatki bieżące 984

852 Pomoc Społeczna
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

1. wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401 Świetlice szkolne

1. wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

85415 Pomoc materialna dla uczniów
1. wydatki bieżące
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900 Gospodarka Komunalna 
90001 Gospodarka ściekowa

2. wydatki majątkowe

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232
92109 Domy i ośrodki kultury 232

1. wydatki bieżące 232

926 Kultura Fizyczna  i Sport
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia 

                         

Uzasadnienie:

Do budżetu Gminy Baborów na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.na podstawie zawiadomienia o ostatecznych kwotach  subwencji  ogólnej  oraz udziałów w podatku
    dochodowym  zwiększa się plan dochodów w części oświatowej subwencji ogółnej oraz zmniejsza 
    kwotę planu finansowego udziałów w podatku dochodowym w przeznacza się na potrzeby  

2. otrzymane przez Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu dochody z tytułu najmu autobusu oraz
    dzierżawy obiektu sportowego przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w Zespole  

4. na dokończenie prac zwiazanych z ogrodzeniem  boiska sportowego w Boguchwałowie 

Uzyskane przez Zespół Szkół w Baborowie dochody w kwocie 2.470 zł  z tytułu wynajmu pomieszczeń 
oraz ze świadczenia usług przy transporcie posiłków  przeznacza się na zakup pomocy naukowych 

520 zł (854-85401)

Do Euroregionu "Silesia" Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry  Gminny Zespół Oświaty 
Kultury i Sportu  złożył wniosek o o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu INTERRG IIIA  projektu  pod nazwą "Sportowe pogranicze"
Wniosek został zatwierdzony przez Komitet Sterujący. W związku z tym do budżetu wprowadza się 
środki przyjęte we wniosku:

    we współfinansowaniu zadania.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia  o przyznaniu dotacji celowej  na finansowanie  
comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracownikom świadczącym pracę socjalną  w środowisku

Na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze socjalnym przeznacza się 

Na pokrycie kosztów opłaty stałej związanej z prowadzonym przez Komornika Sądowego 
postępowaniem egzekucyjnym związanym z opróżnieniem lokali mieszkalnych  z wolnych środków

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się dotację  na sfinansowanie  kosztów nauczania języka 

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się :

     odcinka kanalizacji wraz z podłączeniem jej do  systemu kanalizacji sanitarnej administrowanej przez 

     finansowe zabezpiecza się  z wolnych środków. 

30 000
30 000
30 000

17 625
17 625
17 625

1 000

   Szkoły Podstawowej 25.889zł (801-80101),  na potrzeby Gimnazjum 21.515zł (801-80110) 
    oraz świetlicy szkolnej 4.360 zł (854-85401)

    Ekonomiczno - Administracyjnym  984 zł (801-80114) oraz pokrycie kosztów obsługi obiektu 
    sportowego przy ul. Wąskiej w Baborowie 1.968 zł (926-92605)
3. otrzymaną darowiznę w wysokości 232 zł przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy  na zakupy dla
    zespołu Mażoretek (921-92109)

   przeznacza się z wolnych środków  kwotę 2.100 zł (926-92605)  

dla Szkoły Podstawowej  1.420 zł (801-80101), Gimnazjum - 530 zł (80110) oraz Świetlicy Szkolnej 

 -  dotację z Budżetu Państwa w wysokości 1.595zł (926-92605)
 -  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.962 zł (926-92605)  jako udział  

do budżetu wprowadza się  kwotę 4.500 zł (852-85219)

otrzymaną dotację celową  w wysokości 83.102 zł (854-85415)

przeznacza się 7.000 zł (700-70005)

angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej  wysokości 9.030 zł (801-80101)

 1) zadanie inwestycyjne  pod nazwą "Budowa odcinka systemu kanalizacji  w obrębie obiektu Zespołu
     Szkół  - Filia Szkoły Podstawowej w Tłustomostach" . W ramach tego zadania przewiduje się  budowę 

     Kombinat Rolny w Kietrzu. Łączny koszt zadania oszacowano na 30.000 zł (900-90001). Środki 

 2) zadanie remontowe pod nazwą  "Remont kapitalny instalacji  centralnego ogrzewania w Zespole 
     Szkół - w budynku Szkoły   Podstawowej w Baborowie przy ul. Opawskiej"  Na realizację tego
      zadania przeznacza się z wolnych środków kwotę  68.545 zł (801-80101)
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