
PROJEKT druk nr 266/21 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Do budżetu  Gminy Baborów na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok wprowadza się zmiany 
wynikające z załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia....................2021 r. 

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu 
w zł i gr 

Wprowadzane zmiany Dział § Treść 
zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

I.  ZMIANA PLANU DOCHODÓW  

ZMIENIA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ: 90 500,00 725,00 

  w tym:   

  DOCHODY BIEŻĄCE : 90 500,00 725,00 

     
801  Oświata i wychowanie  88 500,00  

 
2180 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 

88 500,00  

     
852  Pomoc społeczna  725,00 

 
2030 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

 725,00 

     
855  Rodzina 2 000,00  

 
2690 

środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 
wynikających z odrębnych ustaw 2 000,00  

 
Wprowadzane zmiany Dział Rozdział Treść 

zwiększenia zmniejszenia 
1 2 3 4 5 

II.  ZMIANA PLANU WYDATKÓW  

  ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ  264 961,00 175 186,00 
  w tym :   
  WYDATKI   BIEŻĄCE 137 961,00 27 886,00 
     

600  Transport i łączność 1 800,00  
 60017 Drogi wewnętrzne 1 800,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 1 800,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 1 800,00  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 1 800,00  
     

801  Oświata i wychowanie  88 500,00 6 000,00 
 80101 Szkoły podstawowe 88 500,00 6 000,00 
  wydatki bieżące,  w tym na : 88 500,00 6 000,00 
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  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  6 000,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   6 000,00 

  
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków  o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3   

88 500,00 
 

     
852  Pomoc społeczna  725,00 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej  725,00 
  wydatki bieżące,  w tym na :  725,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  725,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   725,00 
     

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 8 161,00 2 161,00 
 85401 Świetlice szkolne 8 161,00 2 161,00 
  wydatki bieżące,  w tym na : 8 161,00 2 161,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 8 161,00 2 161,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   2 000,00 
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 8 161,00 161,00 
     

855  Rodzina 2 000,00  
 85504 Wspieranie rodziny  2 000,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 2 000,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 2 000,00  
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  2 000,00  
     

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000,00 19 000,00 
 90001 Gospodarka ściekowa  35 000,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 35 000,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 35 000,00  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 35 000,00  
     
 90095 Pozostała działalność  19 000,00 
  wydatki bieżące,  w tym na :  19 000,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  19 000,00 
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,  19 000,00 
     

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 500,00  
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 2 500,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 2 500,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 2 500,00  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 2 500,00  
     

  WYDATKI    MAJĄTKOWE 127 000,00 147 300,00 
     
010  Rolnictwo i leśnictwo  190,00 
 01095 Pozostała działalność   190,00 
  wydatki majątkowe, w tym na:  190,00 
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inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego; 

 190,00 

     
600  Transport i łącznośc 40 000,00 88 500,00 
 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 88 500,00 
  wydatki majątkowe, w tym na: 40 000,00 88 500,00 

  

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego; 

40 000,00 88 500,00 

     
750  Administracja publiczna  8 610,00 
 75023 Urzędy gmin  8 610,00 
  wydatki majątkowe, w tym na:  8 610,00 

  

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego; 

 8 610,00 

     
851  Ochrona zdrowia  50 000,00 
 85195 Pozostała działalność  50 000,00 
  wydatki majątkowe, w tym na:  50 000,00 

  

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego; 

 50 000,00 

     
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 000,00  
 90001 Gospodarka ściekowa 17 000,00  
  wydatki majątkowe, w tym na: 17 000,00  

  

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego; 

17 000,00  

     
926  Kultura fizyczna 70 000,00  

 92601 Obiekty sportowe 70 000,00  

  wydatki majątkowe, w tym na: 70 000,00  

  

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 
części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
terytorialnego; 

70 000,00  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7C8D9C76-0DFE-4016-8B21-58010669EEF6. Projekt Strona 3



 
UZASADNIENIE 

 

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się  następujące zmiany: 
 

1. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia do budżetu wprowadza się: 
a. zwiększenie dotacji  w wysokości 2.000 zł przeznaczonej na realizację Programu Asystent 

Rodziny na 2021 r. , 
b. zmniejszenie dotacji w kwocie 725 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków dla 

pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku. 
2. Do budżetu wprowadza się środki finansowe pozyskane  na realizację zadań związanych z 

rozwijaniem szkolnej infrastruktury –„Labolatoria przyszłości” w wysokości 88.500 zł. Zadanie 
będzie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny. 
 

3. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji następujących zadań na kolejny rok budżetowy: 
a. „Dostosowania lokalu przy ul. Plac Dworcowy  w Baborowie do prowadzenia działalności w 

zakresie opieki zdrowotnej”  
b. „Modernizacja Ratusza w Baborowie - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z 

drenażem”  
c. „Przebudowa ul. Kolejowej  w Baborowie” (przesuniecie terminu wykonania dokumentacji 

projektowej na 2022 r.) 
d. „Strategia rozwoju Gminy Baborów”  

 
             uwolniony plan finansowy z tych zadań przeznacza się na : 
 

a. „Budowa skateparku wraz z placem zabaw w Baborowie”  - 70.000 zł – wykonanie parkingu 
oraz roboty dodatkowe, 

b. „Przebudowa ul. Kolejowej  w Baborowie” – 40.000 zł – wykonanie przejazdu pomiędzy ul. 
Kolejową - Kresową - Polną na czas realizacji inwestycji, 

c. „Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wiejskiej” – 17.000 zł- wykonanie 
drogi wewnętrznej, 

d. Prace związane z oczyszczeniem rowu melioracyjnego Księże Pole-Raków  - 35.000 zł 
e. Dofinansowanie  zadań realizowanych z udziałem środków funduszu sołeckiego : Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w Sułkowie – 2.500 zł oraz Remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie 
Osiedlu – 1.800 zł. 

4. Dokonuje się zmian wewnętrznych w działach 801 Oświata oraz 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza  nie powodujących zmian ogólnych kwot budżetu. 
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