
Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr  XVIII-136/08 

Rady Miejskiej w Baborowie
z  19  czerwca 2008 r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w złotych
Dział § Treść Wprowadzane zmiany

zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4 5

I.   ZMIENIA SIĘ  PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ 0
750 Administracja publiczna 6

1. dochody bieżące 6
2320 dotacje celowe przekaz. z powiatu na zad. bieżące 6

801 Oświata i wychowanie 
1. dochody bieżące

0970 wpływy z różnych dochodów
2030 dotacja celowa na zadania własne

900 Gospodarka komunalna
1. dochody bieżące

2460

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175
1. dochody bieżące 175

0970 wpływy z różnych dochodów 175

926 Kultura fizyczna i sport
0970 1. dochody bieżące

wpływy z różnych dochodów

ZMIENIA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW O KWOTĘ
902 przychody ze spłat pożyczek
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 0

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

1. wydatki bieżące 

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2. wydatki inwestycyjne

750 Administracja publiczna 
75023 Urzędy gmin

1. wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia

111 330

50 669
50 669
1 542

49 127

58 000
58 000

środki od poz.jed.f.p. na zad.bieżące 58 000

2 480
2 480
2 480

128 530
56 030
72 500

239 860

15 000
15 000
15 000

2 000
2 000
2 000

76 036
76 030
76 030
76 030



75045 Komisje  poborowe 6
1. wydatki bieżące 6

801 Oświata  i Wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

1. wydatki bieżące 

80110 Gimnazja
1. wydatki bieżące 

80114
1. wydatki bieżące 

80195 Pozostała działalność
1. wydatki bieżące 

900 Gospodarka komunalna
90095 Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

921 Kultura i ochrona środowiska
92109 Domy i ośrodki kultury

1. Wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia 500

92116 Biblioteki 175
1. Wydatki bieżące 175

926 Kultura fizyczna i sport
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia do budżetu Gminy Baborów na 2008 r. wprowadza się otrzymaną dotację 

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

zostają na zabezpieczenie środków finansowych koniecznych do  dostosowania wynagrodzeń pracowników do 
zapisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22.04.2008 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych.

z obowiązkiem dostosowania wynagrodzeń do obowiązujących przepisów pracownikom zatrudnionym w ramach
prac publicznych.

koniecznych prac remontowych na nieruchomościach zarządzanych przez Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu
w Baborowie.

Otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej  odszkodowanie za uszkodzenia w kolizji drogowej autobusu szkolnego 

60 169
3 800
3 800

4 200
4 200

Zespoły ekonomiczno-administr.szkół 1 542
1 542

50 627
50 627

77 500
77 500
77 500
75 500

6 675
6 500
6 500

2 480
2 480
2 480

celową w kwocie 49.127 zł (801-80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

Otrzymaną spłatę pożyczki udzielonej  Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu na realizację zadania "e-urząd "
w wysokości 56.030 zł (§ 902) wprowadza się  do przychodów Gminy Baborów. Otrzymane środki przeznaczone 

Z wolnych środków kwotę 12.500 zł (900-9095) przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w związku 

Środki finansowe w wysokośći 8.000 zł pochodzące z wolnych środków przeznaczone zostają na przeprowadzenie 



pojazdu.

Otrzymaną prowizję ze sprzedaży biletów na imprezy artystyczne  prowadzonej przez pracowników biblioteki  

Na podstawie podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach do budżetu Gminy Baborów na 2008 r. 

na Komisję Lekarską w Głubczycach. 

Na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów  działki nr 552/3 położonej w Baborowie przy ul. Powstańców

Również z wolnych środków przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg
kwotę 15.000 zł (600-60016)

Do budżetu Gminy Baborów na 2008 r. wprowadza się refundację wynagrodzeń  pracowników publicznych 

Na realizację zapisów uchwały nr XVIII-136/08  z 19 czerwca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 

w wysokości 1.542 zł (801-80114) przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontu uszkodzonego 

w kwocie 175 zł (921-92116) przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w Bibliotece Miejskiej.

wprowadza się dotację  w wysokości 6 zł (750-75045) na finansowanie kosztów przejazdu poborowych 

przeznacza się z wolnych środków kwotę 2.000 zł (700-70005).

Na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Baborowie z wolnych środków przeznacza się kwotę 8.000 zł 
(801-80101-3.800 zł,  801-80110-4.200 zł )

zatrudnianych w ramach programu "Czynsze"  w wysokości 58.000 zł (900-90095) przy czym całkowity koszt 
zatrudnienia oszacowano na 65.000 zł. Róznicę  wysokości 7.000 zł wprowadza się z wolnych środków.

Pozyskane dochody z tytułu sprzedaży drewna  w kwocie 2.480 zł  przeznacza się na zwiększenie  planu  wydatków
obejmujących urzymanie gminnych obiektów sportowych (926-92605)

Gminy Baborów z wolnych środków  przeznacza się na ten cel kwotę 20.000 zł (750-75023)
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