
Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr  XXI-159/08 
Rady Miejskiej w Baborowie

z  4  listopada  2008 r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w PLN
Dział § Treść Wprowadzane zmiany

zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4 5

I.   ZMIENIA SIĘ  PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ
010 Rolnictwo i łowiectwo

1. dochody bieżące
2010 dotacje celowe na zadania zlecone

754
2. dochody majątkowe

6648

801 Oświata i wychowanie 
1. dochody bieżące

2008 dotacje rozwojowe
2009 dotacje rozwojowe
2707 środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł
2708 środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

852 Pomoc społeczna
1. dochody bieżące

2030 dotacje celowe na zadania własne

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. dochody bieżące

2030 dotacje celowe na zadania własne

Dział Rozdział Treść Wprowadzane zmiany
zwiększenia zmniejszenia

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

010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność

1. wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

700 Gospodarka mieszkaniowa
70004 Pozostałe jednostki obsługi gosp. Mieszkaniowej

1. wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. wydatki bieżące

321 065,60 64 663,20
119 371,40
119 371,40
119 371,40

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 22 500,00
22 500,00

dotacja celowa od inst.wdraż.na inw.wł. 22 500,00

94 483,20 42 163,20
94 483,20 42 163,20
44 472,00
7 848,00

42 163,20
42 163,20

4 500,00
4 500,00
4 500,00

102 711,00
102 711,00
102 711,00

367 732,60 111 330,20

119 371,40
119 371,40
119 371,40

1 549,12

8 000,00 8 000,00
6 000,00 6 000,00
6 000,00 6 000,00

6 000,00

2 000,00 2 000,00
2 000,00



2. wydatki majątkowe w tym:
zakupy inwestycyjne

710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

1. wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

750 Administracja publiczna 
75023 Urzędy gmin

2. wydatki majątkowe w tym:
zakupy inwestycyjne

754
75412 Ochotnicze straże pożarne

2. wydatki majątkowe w tym:
wydatki inwestycyjne

801 Oświata  i Wychowanie
80104 Przedszkola 800,00

1. wydatki bieżące 800,00

80110 Gimnazja
1. wydatki bieżące 

80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
1. wydatki bieżące w tym :
dotacje

80195 Pozostała działalność
1. wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

852 Pomoc społeczna
85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 377,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia

85446 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 377,00 377,00
1. Wydatki bieżące w tym: 377,00 377,00
dotacje 377,00

Uzasadnienie:

Na podstawie otrzymanych zawiadomień  do budżetu Gminy Baborów na 2008 r. wprowadza się :

     realizujących pracę socjalną w środowisku w 2008 r.
2. dotację celową otrzymaną na realizację zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu wyrównywania

   Zadanie będzie realizowane przez Gminne Publiczne Przedszkole w Baborowie . Łączny koszt zadania wynosi 12.000 zł. Wkład własny  

2 000,00
2 000,00

3 000,00 18 200,00
3 000,00 18 200,00
3 000,00 18 200,00
3 000,00

30 000,00 14 800,00
30 000,00 14 800,00
30 000,00 14 800,00
30 000,00 14 800,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 22 500,00
22 500,00
22 500,00
22 500,00

98 973,20 47 453,20

42 163,20 42 163,20
42 163,20 42 163,20

4 490,00 4 490,00
4 490,00 4 490,00
4 490,00

52 320,00
52 320,00
41 150,00

4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00

103 888,00
103 511,00
103 511,00

2 870,00

 1. dotację celową w kwocie 4.500 zł (852-85219) z przeznaczeniem na  wypłatę dodatków dla pracowników

    szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 . Kwota dotacji wynosi 8.400 zł (854-85415) .

   w wysokości 800 zł  (801-8014) zostanie  zabezpieczony w ramach przesunięć wewnętrznych. Pozostałaczęść zadania o wartości



4.  dotację celową  przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

     oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu Gminy Baborów

Ze względu na  stopień zużycia  oraz nieopłacalność naprawy serwera obsługującego bazy danych w Urzędzie Miejskim 

wielorodzinnego przy ul. Powstańców 75 w Baborowie" w ramach przesunięć wewnętrznych zabezpiecza się środki  finansowe

w Suchej Psinie" w części która miała zostać wykonana przy współudziale środków europejskich.

Kapitał Ludzki na realizację projektu"Stawiam na naukę" . Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Baborowie
 i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Korekta dotyczy czwartej cyfry paragrafu.

Powiatowemu w Głubczycach  po podpisaniu stosownego porozumienia.

potrzeby w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Na  potrzeby realizacji zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego   z wydatków bieżących wyodrębnia się środki finansowe

   2.800 zł stanowi  wkład własny o charakterze niefinansowym.(bezgotówkomym)
3. dotację celową w wysokości 776 zł (854-85415)  otrzymaną na dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna.

    socjalnym  - 93.535 zł (854-85415)
5.  dotację celową w kwocie 119.371,40 (010-01095) z przeznaczeniem na  zwrot  części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

w Baborowie  zachodzi konieczność zakupu nowego sprzętu , którego koszt oszacowano na 30.000 zł (750-75023)
Środki finansowe zostaną zabezpieczone poprzez zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego  " Zakupy 
urządzeń komputerowych" w kwocie 14.800 zł oraz poprzez przesunięcia wewnętrzne  w kwocie 15.200 zł 

Na zwiększenie planu środków finansowychw zakresie ralizowanego zadania remontowego "Modernizacja budynku

w wysokości 6.000 zł (700-70004)

Ze względu na  brak określonego terminu naboru wniosków aplikacyjnych o środki funduszy europejskich zzmniejsza się 
 o kwotę 22.500 zł (754-75412)  zakres realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja Ludowego Domu Strażaka  

Na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy - Instytucją Wdrażającą do budzetu Gminy Baborów 
wprowadza się dotację rozwojową  w wysokości  52.320 zł ( 801-80195) otrzymaną w ramach  Programu Operacyjnego 

W budżecie  Gminy Baborów na 2008 r. dokonuje się  korekty  otrzymanych  środków finansowych  w wysokości 42.163,20 zł (801-80110)
na realizację programu "Uczenie się przez całe życie -Comenius". Otrzymane środki pochodzą z funduszy europejskich.

Na realizację zadania w zakresie doskonalenia i dokształacania zawodowego nauczycieli z Gminy Baborów przeznacza się środki 
 finansowe w formie dotacji w wysokości  4.867 zł (801-80146  - 4.490 zł,  854-85446  - 377 zł). Dotacja zostanie udzielona Starostwu

W związku z rezygnacją obecnego  właściciela gruntów byłej Cukrowni ze sprzedzy działki na rzecz Gminy Baborów z budżetu na 2008 r. 
zdejmuje się  środki finansowe w wysokości 2.000 zł (700-7005)  przeznaczone na  realizację tego zadania  i przeznacza się na bieżące 

w wysokości 3.000 zł (710-71004)  na  zapłatę  kosztów związanych z zawarciem umów -zleceń.



`



   Zadanie będzie realizowane przez Gminne Publiczne Przedszkole w Baborowie . Łączny koszt zadania wynosi 12.000 zł. Wkład własny  



42.163,20 zł (801-80110)

W związku z rezygnacją obecnego  właściciela gruntów byłej Cukrowni ze sprzedzy działki na rzecz Gminy Baborów z budżetu na 2008 r. 
  przeznaczone na  realizację tego zadania  i przeznacza się na bieżące 
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