
Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr  XXXIX-283/10 

Rady Miejskiej w Baborowie
z   4 listopada 2010  r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu 
w zł

Dział § Treść
Wprowadzane zmiany

zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4 5

I.   ZMIENIA SIĘ  PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ 0,00
w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE 0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo
2010 dotacja na zadania zlecone

801 Oświata i wychowanie
0750 dochody z najmu i dzierżawy

852 Pomoc społeczna
2010 dotacja na zadania zlecone
2030 dotacja na zadania własne 503,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2007 dot.celowe w ramach programów finansowanych 

z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.
2009 dot.celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem śr.eur. lub płatności w ramach budż.środków eur.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
2030 dotacja na zadania własne

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0690 wpływy z różnych opłat

Dział Rozdział Treść
Wprowadzane zmiany

zwiększenia zmniejszenia
1 2 3 4 5

II.  ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ 0,00
w tym :

WYDATKI BIEŻĄCE 0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo
01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące  w tym na :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

801 Oświata i wychowanie 
80110 Gimnazja

wydatki bieżące  w tym na :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na 

269 075,09

269 075,09

122 132,00
122 132,00

1 500,00
1 500,00

18 503,00
18 000,00

26 925,09
22 886,33

4 038,76

63 622,00
63 622,00

36 393,00
36 393,00

269 075,09

269 075,09

122 132,00
122 132,00
122 132,00
122 132,00

1 686,99
120 445,01

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00



b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne

wydatki bieżące  w tym na :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

85219 Ośrodki pomocy społecznej 503,00
wydatki bieżące  w tym na : 503,00
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na 503,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 503,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące  w tym na :
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019 Wpływy i wydatki z opłat za korxystanie ze środowiska

wydatki bieżące  w tym na :
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na 
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 500,00

18 503,00
18 000,00
18 000,00
7 195,00
7 195,00

10 805,00

26 925,09
26 925,09
26 925,09
26 925,09

7 980,00

63 622,00
63 622,00
63 622,00
63 622,00

36 393,00
36 393,00
36 393,00
36 393,00
36 393,00
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