
Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr  XIII-90/07 

Rady Miejskiej w Baborowie
z 28  grudnia  2007 r.

Zestawienie wprowadzanych zmian w budżetu

w złotych
Dział § Treść Wprowadzane zmiany

zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4

I.   ZMIENIA SIĘ  PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ

801 Oświata i wychowanie 
2030 dotacje celowe na zadania własne 
6330 dotacje celowe na zadania inwstycyjne 

852 Pomoc Społeczna
2010 dotacje celowe na zadania zlecone
2030 dotacje celowa na zadania własne

Dział Rozdział Treść Wprowadzane zmiany
zwiększenia zmniejszenia

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

801 Oświata  i Wychowanie
80104 Przedszkola

1. wydatki bieżące
2. wydatki majątkowe

80195 Pozostała działalność
1.wydatki bieżące
2.wydatki majątkowe

852 Pomoc Społeczna
85212 Świadczenia rodzinne

1. wydatki bieżące 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze
1. wydatki bieżące

                         

Uzasadnienie:

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia w budzecie Gminy Baborów na 2007 dokonuje się korekty
planu środków finansowych otrzymanych na dofinansowanie  zakupu i instalacji  w szkołach zestawów  
do monitoringu wizyjnego .  Korekta jest spowodowana zmianą klasyfikacji  realizowanego zadania 

Na pokrycie kosztów zakupu oraz montażu nowego pieca centralnego ogrzewania  w budynku  oddziału
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z zadania bieżącego na zadanie  inwestycyjne. Po stronie dochodów korekta obejmuje kwotę  15.000 zł 
natomiast po stronie wydatków kwotę 15.000 zł - środki dotacyjne oraz 3.750 zł środki własne (801-80195)



zabezpieczone zostaną w ramach przesunięć międzyparagrafowych.

W oparciu o otrzymane  zawiadomienie  o  zmianach kwot dotacji celowych  w zakresie pomocy społecznej 

zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

przedszkola przy ul. Krakowskiej w Baborowie  przeznacza się kwotę 10.000 zł (801-80104) . Środki 

dokonuje się  zmniejszeń planów finansowych o  349.846 zł (852-85212) w zakresie  świadczeń rodzinnych
oraz o 42.179zł (852-85214)  w zakresie zasiłków i pomocy w naturze.  Korekta środków jest związana ze 
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