
PROJEKT druk nr 355/22 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

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

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2022  rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 
1768 i 1964), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/272/21 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwały budżetowej  Gminy Baborów na 2022 rok, zmienionej uchwałami Nr XXVIII/291/22 z dnia 10 marca 
2022 r., Nr XXIX/307/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r., Nr XXXI/324/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz Nr 
XXXII/335/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr XXXIII/338/22 z dnia 29 września 2022 r. oraz Nr 
XXXIV/345/22 z dnia 28 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załącznikach nr 1 i 2 obejmujących plan dochodów i wydatków budżetowych na 2022 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....................2022 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: 301 230,27 366 961,00 

  w tym:   
  DOCHODY BIEŻĄCE : 34 230,27 99 961,00 
     

750  Administracja publiczna  2 517,00  

 

2010 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

2 517,00  

     
758  Różne rozliczenia   8 306,00  

 0920 wpływy z pozostałych odsetek  7 000,00  

 
2100 

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy 
obywatelom Ukrainy 

1 306,00  

     
801  Oświata i wychowanie  11 860,00 11 860,00 

 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 11 860,00  

 0970 wpływy z różnych dochodów  11 860,00 
     

851  Ochrona zdrowia 28,05  

 

2010 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

28,05  

     
852  Pomoc społeczna   29 700,00 

 

2010 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

 29 700,00 

     
855  Rodzina 79,00 888,00 

 

2010 

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

79,00  
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2060 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

 888,00 

     
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  11 440,22 57 513,00 

 0690 wpływy z różnych opłat 2 216,22  
 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  9 224,00  
 0970 wpływy z różnych dochodów  57 513,00 
     
  DOCHODY MAJĄTKOWE : 267 000,00 267 000,00 

     
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  267 000,00 267 000,00 

 

6257 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

267 000,00 267 000,00 

 

Wprowadzane zmiany Dział Rozdział Treść 
zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

II.  ZMIANA PLANU WYDATKÓW  

   ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ  143 246,27 208 977,00 
  w tym :   
  WYDATKI   BIEŻĄCE 141 246,27 206 977,00 
     

700  Gospodarka mieszkaniowa 4 900,00 3 000,00 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  4 900,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 4 900,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 4 900,00  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  4 900,00  
     
 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  3 000,00 
  wydatki bieżące,  w tym na :  3 000,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  3 000,00 
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   3 000,00 
     

750  Administracja publiczna 2 517,00  
 75011 Urzędy wojewódzkie 2 517,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 2 517,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 2 517,00  
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 2 517,00  
     

801  Oświata i wychowanie  107 306,00 106 000,00 
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 80101 Szkoły podstawowe 1 306,00 90 000,00 
  wydatki bieżące,  w tym na : 1 306,00 90 000,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 1 306,00 90 000,00 
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 1 306,00 90 000,00 
     
 80104 Przedszkola 90 000,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 90 000,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 83 000,00  
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 83 000,00  
  3.świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00  
     
 80107 Świetlice szkolne  16 000,00 
  wydatki bieżące,  w tym na :  16 000,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  16 000,00 
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane  16 000,00 
     
 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  16 000,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 16 000,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 16 000,00  
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 16 000,00  
     

851  Ochrona zdrowia 28,05  
 85195 Pozostała działalność 28,05  
  wydatki bieżące,  w tym na : 28,05  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 28,05  
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 14,85  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  13,20  
     

852  Pomoc społeczna  35 000,00 

 85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentoweoc   5 300,00 

  wydatki bieżące,  w tym na :  5 300,00 
  3.świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 300,00 
     
 85295 Pozostała działalność   29 700,00 
  wydatki bieżące,  w tym na :  29 700,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  500,00 
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane  500,00 
  3.świadczenia na rzecz osób fizycznych  29 200,00 
     

853  Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  7 000,00  
 85395 Pozostała działalność 7 000,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 7 000,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 7 000,00  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  7 000,00  
     

854  Edukacyjna opieka wychowawcza   6 600,00 
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 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  socjalnym  4 700,00 
  wydatki bieżące,  w tym na :  4 700,00 
  3.świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 700,00 
     

 85416 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym   1 900,00 

  wydatki bieżące,  w tym na :  1 900,00 
  3.świadczenia na rzecz osób fizycznych  1 900,00 
     

855  Rodzina 10 079,00 888,00 
 85501 Świadczenie wychowawcze  888,00 
  wydatki bieżące,  w tym na :  888,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  28,30 
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   28,30 
  3.świadczenia na rzecz osób fizycznych  859,70 
     
 85503 Karta Dużej Rodziny  79,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 79,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 79,00  
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 79,00  
     
 85508 Rodziny zastępcze  1 200,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 1 200,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 1 200,00  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  1 200,00  
     
 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wwychowawczych 8 800,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 8 800,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 8 800,00  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  8 800,00  
     

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 416,22 55 489,00 
 90001 Gospodarka ściekowa   1 883,70 
  wydatki bieżące,  w tym na :  1 883,70 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  1 883,70 
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   1 883,70 
     
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  7 200,00  
  wydatki bieżące,  w tym na : 7 200,00  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 7 200,00  
  a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 7 200,00  
     
 90015 Oświetlenie ulic   3 060,30 
  wydatki bieżące,  w tym na :  3 060,30 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  3 060,30 
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   3 060,30 
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 90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 216,22 

 
  wydatki bieżące,  w tym na : 2 216,22  
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 2 216,22  
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  2 216,22  
     

 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie  48 289,00 

  wydatki bieżące,  w tym na :  48 289,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  48 289,00 
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   48 289,00 
     
 90095 Pozostała działalność  2 256,00 
  wydatki bieżące,  w tym na :  2 256,00 
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym:  2 256,00 
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   2 256,00 
     

  WYDATKI MAJĄTKOWE 2 000,00 2 000,00 
     
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 2 000,00  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00  
  wydatki majątkowe, w tym na: 2 000,00  

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  2 000,00  
     
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   2 000,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  2 000,00 
  wydatki majątkowe, w tym na:  2 000,00 

  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  2 000,00 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8D2FD7A8-8DAD-4C7C-BDB9-0435DB33F357. Projekt Strona 5



 
Uzasadnienie 

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się  następujące zmiany: 

1. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego  do budżetu wprowadza się środki/zmniejsza się środki  
przeznaczone na: 

a) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie +2.517,00 zł (ew. działalności gosp. , zad. obronne) 

b) sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach   świadczeniobiorców innych innych niż 
ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe  +28,05 zł 

c) realizację Karty Dużej Rodziny + 79,00 zł, 

d) realizację zadań z zakresu dodatku osłonowego   – 29.700 zł, 

e) realizację świadczeń wychowawczych  – 888,00 zł. 

2. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem oraz 
opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznacza się środki w wysokości 1.306 zł. 

3. Wartość odsetek na rachunku bankowym w wysokości 7.000 zł  naliczonych od środków 
przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych przeznacza się na przedsięwzięcie służące zwiększeniu 
efektywności energetycznej – zakup głowic termostatycznych do grzejników co w Urzędzie Miejskim . 

4. Zwiększenie wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.216,22 zł 
przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska (środki znaczone). 

5. W ramach przesunięć wewnętrznych zabezpiecza się środki na: 

a) koszty związane ze sprzedażą mienia – 1.000 zł, 

b) koszty realizacji programu Czyste powietrze – 7.200 zł, 

c ) koszty utrzymania lokali gminnych – 3.000 zł, 

d) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa remizy OSP w Babicach” - 2.000 zł – prace 
geodezyjne. 

W dochodach bieżących  dział 801 oraz majątkowych dział 900 dokonuje się zmian wewnętrznych  
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. 

Z uwagi na przejęcie przez  ZUK praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych 
i wynikającego z tego faktu obowiązku dokonywania wpłat do Wód Polskich dokonuje się korekty 
(zmniejszenia)  planu dochodów i wydatków związanych z tym działaniem o kwotę  48.289 zł. 

W celu zabezpieczenia bieżącej realizacji zadań dokonuje się przesunięć miedzy rozdziałami w planach 
finansowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie. (dział 
801,852,855) 
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