
Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr  XI-62/07 

z 19  września  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
750 Administracja publiczna

2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek

801 Oświata i wychowanie 
2030 dotacje na zadania własne
6330 dotacje z budżetu państwa na inwestycje 

852 Pomoc społeczna
2030 dotacje na zadania własne

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
0830 wpływy z usług
2020
2030 dotacje na zadania własne

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
0960 otrzymane darowizny
2700 środki na dofinansowanie zadań bieżących 544

926 Kultura fizyczna i sport 700
0750 dochody z najmu i dzierżawy 700

Dział Rozdział Treść Wprowadzane zmiany
zwiększenia zmniejszenia

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

010 Rolnictwo i łowiectwo 40
01095 Pozostała działalność 40

1. wydatki bieżące, w tym: 40
dotacje 40

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

2.wydatki majątkowe

Rady Miejskiej w Baborowie

166 238 90 000
14 100
14 100

28 883 90 000
28 883

90 000

101 878
101 878

17 933
1 100

dotacje celowe z BP otrz. na podst.porozum. 5 353
11 480

2 744
2 200

327 429 251 191

14 000
14 000
14 000



700 Gospodarka mieszkaniowa
70004 Różne jednostki obsługi

1. wydatki bieżące

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. wydatki bieżące

750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin 24500

1. wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia 
dotacje 500

75095 Pozostała działalność
1. wydatki bieżące

756 Dochody od osób prawnych, 
75647 Pobór podatków i opłat

1.wydatki bieżące

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły Podstawowe

1.wydatki bieżące w tym 
 wynagrodzenia
2. wydatki majątkowe

80104 Przedszkola
2. wydatki majątkowe

80110 Gimnazja
1.wydatki bieżące

80195 Pozostała działalność
1. wydatki bieżące

851 Ochrona zdrowia 390 390
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 390 390

1.wydatki bieżące, w tym 390 390
wynagrodzenia 390

852 Pomoc społeczna
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

1. wydatki bieżące,  w tym:
wynagrodzenia 

85295 Pozostała działalność

30 000
18 000
18 000

12 000
12 000

28 000 5 900
5 900

20 500 5 900
20 000 5 900

2. wydatki majatkowe 4 000

3 500
3 500

5 000
5 000
5 000

39 883 196 901
8 772 189 585
8 772 9 585
8 772

180 000

11 000
11 000

7 316
7 316

20 111
20 111

101 878
4 500
4 500
4 500

97 378
1. wydatki bieżace 97 378



854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
85401 Świetlica szkolna

1. wydatki bieżące

85412 Kolonie i obozy 
1. wydatki bieżące

85415 Pomoc materialna dla uczniów
1.wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
90002 Gospodarka odpadami 

90095 Pozostała działalność
1. wydatki bieżące

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
92109 Domy i ośrodki kultury

1. wydatki bieżące

92116 Biblioteki 544
1. wydatki bieżące 544

926 Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. wydatki bieżące

                         

Uzasadnienie:

następujące zmiany: 
  1.  na dofinansowanie realizacji programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

  2.  na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszej i drugiej szkoły podstawowej  przeznacza się otrzymane  

     zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne  lub naukę  
     w klasach I-III Szkoły Podstawowej  oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 4. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych pracowników 

 5. na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę  socjalną w środowisku przeznacza się 

34 834 48 000
1 100
1 100

14 603
14 603

19 131 48 000
19 131 48 000
4 395

58 960
32 000

1. wydatki bieżace 32 000

26 960
26 960

2 744
2 200
2 200

11 700
11 700
11 700

Na podstawie otrzymanych zawiadomień do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.  wprowadza się

       przeznacza się otrzymaną dotacje celową w wysokości  97.378  zł (852-85295)

      środki w wysokości 8.772 zł (801-80101)
 3.  otrzymana dotacja celowa w wysokości  11.480  zł (854-85415) przeznaczona zostaje na dofinansowanie

     przeznacza się otrzymaną dotację  w w kwocie 20.111 zł (801-80195)

     dotację w wysokości 4.500 zł (852-85219)

Do budżetu Gminy Baborów  wprowadza się  następujące dochody uzyskane przez  gminne jednostki organizacyjne: 
  1. darowizny w kwocie 2.200 zł  (921-92109) przeznaczone zgodnie z wolą darczyńców  na koszty  



      organizacji Dożynek  2.000  zł  oraz na działalność Mażoretek 200 zł

     gminnych obiektów sportowych.

     stołówki szkolnej .

na realizację programu "Europejski Rok Równości Szans dla wszystkich" .

Na podstawie podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy do budżetu wprowadza się refundację kosztów

przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Szacunkowy  koszt zatrudnienia pracowników do prac 

wewnętrznych między paragrafami. 

tej sytuacji jest zmiana warunków programowania  Kontraktu Wojewódzkiego.  Planowanymi źródłami 
 finansowania były  : Kontrakt Wojewódzki - 90.000 zł oraz środki własne - 90.000 zł .(801-80101) .
W związku z tym z planu dochodów i wydatków zdejmuję się odpowiednio kwoty: 90.000  180.000 zł . Niewykorzystane  
środki własne w wysokości 90.000 zł przeznacza się na następujące zadania :
  -  uzupełnienie planu wydatków na wyrównanie nierentownej działalności składowiska odpadów stałych 

      "Płaskowyż Dobrej Ziemi" 

     schroniska dla bezdomnych zwierząt
  - zapewnienia możliwości sfinansowania wydatków wynikających z  art. 144 ustawy  Ordynacja podatkowa -

      niezbędnej dokumentacji projektowej. 
  -  otwarcie zadania  "Modernizacja targowiska" . Koszt prac modernizacyjnych związanych z wymianą nawierzchni  

 -   zapewnienie środków finansowych  na przekazanie dotacji celowej  do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na 

      dofinansowanie w terminie do 31.12.2007 r. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2008r.
 2.  wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola przy ul. Powstańców.  Koszt tego zadania został  

Na oba wyżej omówione zadania środki finansowe zabezpieczone zostaną w ramach przesunięć wewnętrznych.

 2. dochody za udostępnienie obiektu sportowego w kwocie 700 zł (926-92605) przeznacza się na urzymanie 

 3. wpływy w wysokości 1.100 zł (854-85401) uzyskane z usług transportu posiłków przeznacza się na potrzeby

W oparciu o złożony wniosek przez Bibliotekę Publiczną w  Baborowie Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych Dom Europejski w Opolu   przyznała   środki w wysokości 544 zł (921-92116)  

wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac publicznych  - 14.100 zł  (750-75023). Środki 

publicznych wyniesie 20.000 zł .Różnica w wysokości  5.900 zł zostanie zabezpieczona w ramach przesunięć 

Z budżetu Gminy Baborów zdejmuje się zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja obiektu szkolnego przy ul. 
Opawskiej w Baborowie" ze względu na brak możliwości sfinansowania zadania w roku bieżącym.  Przyczyną  

      w Baborowie - 32.000 zł (900-90002). Zgodnie z zawartą umową obsługę wysypiska prowadzi  Zakład
      Usług Komunalnych w Baborowie.
  -  wpłatę  składki członkowskiej w wysokości 3.500 zł (750-75095) do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

  -  zwiększenie planu dotacji dla Gminy Kędzierzyn-Kożle o kwotę 40 zł (010-01095) na udział w kosztach utrzymania 

  -   - 5.000 zł (756-75647) 
  - otwarcie nowego zadania inwestycyjnego  "Budowa boksu garażowego przy ul. Wąskiej w Baborowie" o wartości
    4.000 zł (750-75023). Realizacja powyższego zadania zapewni  pomieszczenie garażowe na samochód służbowy.
  -  otwarcie zadania remontowego pn. "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Baborowie przy ul. 
      Powstańców 75" na kwotę 18.000 zł (700-70004). Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie 

       targowiska został oszacowany na kwotę  26.960 zł (900-90095)

     realizację edycji uzupełniającej projektu "Gmina atrakcyjna dla inwestora" w wysokości  500 zł (750-75023)

Ponadto do budżetu Gminy Baborów wprowadza się następujące zadania inwestycyjne :
 1.  "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Baborowie" - 14.000 zł (600-60016) . W ramach tego zadania 
       w roku 2007 przewiduje się wykonanie   dokumentacji technicznej, która umozliwi złożenie  wniosku o   

      skalkulowany na 11.000   zł (801-80104).Kwotę tą wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych.



wykonane prace budowlano -montażowe wraz ze wcześniejszym przygotowaniem terenu.

Na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków  związanych z przygotowaniem nieruchomości 

Ze względu na zmianę sposobu finansowania obsługi Punktu Przeciwdziałania Alkoholizmowi  na zabezpieczenie 

w ramach przesunięć wewnętrznych.

W celu zabezpieczenia wkładu własnego w finansowaniu projektu "Jasna przyszłość"  oraz  "Różni - ale  wobec siebie 
równi" realizowanego w ramach Rządowego programu  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.  

koszt realizacji projektów wynosi 84.641 zł  tj. dotacja z Budżetu Państwa  wprowadzona do Budżetu Zarządzeniem 
Burmistrza z 30 lipca 2007 r. w kwocie 59.248 zł ,   środki własne - 7.651 zł oraz wolontariat  - 17.742zł. 

Na dofinansowanie realizacji projektów "Wspólne doświadczenia-wspólny rozwój" oraz "Dzielmy się naszym 

Podstawowej oraz  Publicznym Gimnazjum..Na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanych projektach  przesuwa 

Łącznie finansowanie tych projektów przedstawia się następująco: środki pochodzące z dotacji - 5.353 zł,  
środki własne 9.250 zł . Opieka dydaktyczna podczas trwania projektu zostanie zrealizowana nieodpłatnie.

Na otwarcie zadania remontowego "Modernizacja  ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Wiejskiej w Baborowie"
w ramach przesunięć wewnętrznych przeznacza się kwotę  11.000 zł (926-92605). W ramch tego zadania zostaną

do sprzedaży  w ramach przesunięć wewnetrznych  przeznacza się 12.000 zł (700-70005)

środków finansowych  w zakresie  ubezpieczeń społecznych  przeznacza się kwotę 390 zł (851-85154)

do działu 854-85415  przenosi się  kwoty: 4.395 zł ze Szkoły Podstawowej oraz 3.256 zł z Gimnazjum.Razem łączny 

bogactwem" Gminie została przyznana dotacja w kwocie 5.353 zł (854-85412). Projekty będą realizowane w Szkole 

się środki z planu finansowego Szkoły Podstawowej  - 5.190 zł (801-80101)  oraz Gimanazjum - 4.060  zł (801-80110).
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