Uzasadnienie

W toku realizacji budŜetu zwiększyły się dochody o kwotę 15.687 zł. Po
wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 10.073.304 zł.
Zmian dokonano:
 w oświacie i wychowaniu zwiększono plan dotacji o kwotę 12.664 zł
z przeznaczeniem:
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu
zawodowego 264 zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników – 12.400 zł,


w edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono plan dotacji o kwotę
3.023 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmian w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planie dochodów dokonano równieŜ zmian w planie
wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 10.073.304 zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie zmniejszono plan o kwotę 5.237 zł (wydatki
inwestycyjne na budowę kanalizacji w Broniewie),


w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę
zwiększono plan o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zuŜycie energii i
usługi remontowe w hydroforniach,



w transporcie i łączności dokonano przeniesienia planu o kwotę 3.400 zł
z usług na wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi Biskupice – Pruchnowo),



w działalności usługowej zmniejszono plan o kwotę 8.000 zł z planu
zagospodarowania przestrzennego,



w administracji publicznej (rady gmin) zdjęto plan w kwocie 300 zł
z delegacji. W urzędach gmin zwiększono plan o kwotę 3.500 zł
z przeznaczeniem na materiały i usługi, a zmniejszono zakup materiałów
papierniczych o kwotę 800 zł. Kwotę 1.000 zł zwiększono na usługi
z przeznaczeniem na promocje jednostek samorządu terytorialnego,



w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpoŜarowej zdjęto plan
w kwocie 1.000 zł z usług remontowych,



w oświacie i wychowaniu zwiększono plan o kwotę 4.286 zł
z przeznaczeniem na przedszkola. W dowoŜeniu uczniów do szkoły
zwiększono plan o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi. Z pozostałej
działalności oświatowej zmniejszono plan o kwotę 7.482 zł z przeznaczeniem
na wydatki w innych działach. Zwiększono plan o kwotę 12.400 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników oraz wprowadzono plan z kwotą
264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych (z dotacji),



w pomocy społecznej w utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wycofano własne środki w kwocie 2.369 zł poniewaŜ otrzymano dotacje na
wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz zwiększono usługi
o 1.000 zł,



w edukacyjnej opiece wychowawczej wycofano własne środki w kwocie
6.098 zł poniewaŜ otrzymano dotacje na wypłaty świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów oraz zwiększono plan o kwotę 3.023 zł na pomoc
materialną dla uczniów (z dotacji),



w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wydatki
o kwotę 8.000 zł z gospodarki ściekowej i ochrony wód,



w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę
3.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii w świetlicach,



w kulturze fizycznej i sporcie zmniejszono plan o kwotę 3.000 zł
z materiałów i usług.
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