Uzasadnienie
W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę 29.286,94 zł.
Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 12.095.753,37zł.
Zmian dokonano:
 w różnych rozliczeniach zwiększono plan subwencji oświatowej ze środków
podziału rezerwy tej części subwencji o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zmiany dokonano na
podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,


w oświacie i wychowaniu (przedszkola) wprowadzono plan z kwotą 12.800 zł
jako odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu,



w pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe) zwiększono plan dotacji o kwotę
486,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku energetycznego
(zadanie zlecone),



w edukacyjnej opiece wychowawczej wprowadzono plan dotacji o kwotę 1.000zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku
losowego na cele edukacyjne (zadanie własne). Zmiany w planach dotacji
dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach
wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 12.530.661,37 zł.
Zmian dokonano:
 w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono
plan na zakup energii o kwotę 6.000 zł,


w działalności usługowej zmniejszono plan o kwotę 64.350 zł z wynagrodzeń
osobowych pracowników i pochodnych. Zmiana dotyczy utrzymania Sekcji
Remontowo-Budowlanej,



w informatyce zmniejszono plan z wydatków inwestycyjnych o kwotę 48.354 zł,
a wprowadzono plan z kwotą 19.365 zł jako wydatek inwestycyjny oraz plan w
kwocie 300 zł na wydatki bieżące (wkład własny) dotyczy zakupu tablic
interaktywnych. Na Infostradę Kujaw i Pomorza wprowadzono plan w kwocie
26.279 zł jako wydatek inwestycyjny oraz plan w kwocie 2.645 zł na wydatki
bieżące (wkład własny),



w administracji publicznej (urzędy gmin) zmniejszono plany o kwotę 11.100 zł
ze składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Różne składki i opłaty
zmniejszono plan o kwotę 5.700 zł. Zwiększono plan o kwotę 5.000 zł na
delegacje i szkolenia o kwotę 800 zł,



w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia planu między paragrafami o
kwotę 619,24 zł (dotyczy referendum – z dotacji),



w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej (Ochotnicze
Straże Pożarne) zwiększono plan o kwotę 1.591 zł na zakup energii. Różne opłaty
i składki zmniejszono o kwotę 591 zł. Wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę
1.880 zł,



w oświacie i wychowaniu (szkoły podstawowe) zwiększono plany o kwotę
29.476 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii, a zmniejszono plany
o kwotę 11.476 zł ze stypendiów dla uczniów i pomocy naukowych.
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono plan
o kwotę 8.000 zł z zakupu materiałów.
W gimnazjum zwiększono plany o kwotę 10.668 zł na zakup materiałów i energii,
a zmniejszono plany o kwotę 5.668 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do
wynagrodzeń.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych.
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plan
o kwotę 12.917 zł.
W przedszkolu zwiększono plan o kwotę 19.365 zł . Zmiana dotyczy opłat do
Urzędu Miasta za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy. Dodatkowo
w przedszkolach zmniejszono plany o kwotę 25.787 zł z wynagrodzeń osobowych
pracowników oraz zwiększono usługi o kwotę 12.800 zł.
W dowożeniu uczniów do szkoły zwiększono plany o kwotę 41.000 zł
z przeznaczeniem na usługi i szkolenie pracowników.
W pozostałej działalności zmniejszono plany o kwotę 8.000 zł z zakupu
materiałów i usług,



pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe) zwiększono plany o kwotę 486,94 zł
na świadczenia społeczne i zakup materiałów (z dotacji),



w edukacyjnej opiece wychowawczej wprowadzono plan z kwotą 1.000 zł na
świadczenia społeczne (z dotacji).
Zmiany w pomocy społecznej i edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano na
podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,



w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (gospodarka ściekowa
i ochrona wód) zwiększono zakup energii i usługi o 4.100 zł, a zmniejszono usługi
remontowe o 500 zł. W oświetleniu dróg zwiększono zakup energii o 20.000 zł.
W pozostałej działalności zwiększono zakup materiałów o kwotę 800 zł,



w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (świetlice) zwiększono plany
o kwotę 6.000 zł na zakup energii i usługi. Wydatki inwestycyjne zwiększono
o kwotę 1.000 zł (remont świetlicy w Piołunowie). W pozostałej działalności
zmniejszono usługi o 500 zł.



w kulturze fizycznej zmniejszono plan o kwotę 400 zł z zakupu materiałów.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak
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