
Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr  XVI-122/08 
Rady Miejskiej w Baborowie

z 23 kwietnia   2008 r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w złotych
Dział § Treść Wprowadzane zmiany

zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4

I.   ZMIENIA SIĘ  PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. dochody bieżące

2460 środki pozyskane z innych źródeł

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 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0

2. wydatki majątkowe

801 Oświata  i Wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

1. wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia 

926 Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 

1. Wydatki bieżące
2.  wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Do budżetu Gminy Baborów na rok 2008 wprowadza się refundację wynagrodzeń pracowników 

wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń określonych przepisami prawa. 

Zadanie remontowe ujęte w budżecie Gminy Baborów na 2008 r.  pod nazwą  "Modernizacja szatni sportowej 
w Boguchwałowie"  otrzymuje status zadania inwestycyjnego oraz nazwę "Rozbudowa infrastruktury społecznej 
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zatrudnionych  w ramach prac publicznych w wysokości 59.000 zł (900-90095). Środki przeznacza się  na   

w Boguchwałowie".  Środki finansowe na ten cel w kwocie 40.000 zł (926-92605) zostają zabezpieczone 



o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków europejskich.

Na zakup prawa własności działki nr 253 o pow. 0,50 ha  położonej w Boguchwałowie z wolnych środków 

Na zabezpieczenie kosztów przejazdów nauczycieli  na zajęcia nauczania indywidualnego do uczniów

W związku z koniecznością uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska poprzez wprowadzanie pyłów

(801-80101)

w ramach przesunięć międzyparagrafowych. Zmiana ta jest związana z możliwością złożenia wniosku

zabezpiecza się kwotę  w wysokości 13.000 zł (700-70005)

Szkoły Podstawowej  przeznacza się w ramach przesunięć wewnętrznych kwotę 2.900 zł (801-80101)

 do atmostery z kotłowni przy ul. Wiejskiej 5a z wolnych środkó przeznacza się na ten cel kwotę 22.000 zł  
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