Uzasadnienie

W toku realizacji budŜetu zwiększyły się dochody o kwotę 87.221 zł, a
zmniejszyły się o 31 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 8.951.439
zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie wprowadzono plan z kwotą 2.300 zł z tytułu opłat
za przyłącza wodociągowe,


w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę
zwiększono plan o kwotę 320 zł z tytułu odsetek od niezapłaconych
naleŜności za pobór wody,



w gospodarce mieszkaniowej zwiększono plan o kwotę 26.630 zł z tytułu
sprzedaŜy działek,



w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpoŜarowej wprowadzono
plan z kwotą 800 zł z tytułu złomowania samochodów straŜackich,



w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich
poborem zmniejszono plan o kwotę 31 zł z podatku dochodowego od osób
fizycznych. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów.
Wprowadzono plan z kwotą 245 zł z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych na podstawie wpłaty z Urzędu Skarbowego,



w róŜnych rozliczeniach zwiększono plan o kwotę 55.526 zł z tytułu
subwencji oświatowej. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa
Finansów,



w pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o kwotę 1.000 zł
z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Zmiany dokonano na podstawie decyzji
z Urzędu Wojewódzkiego,



w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego wprowadzono plan z kwotą
400 zł z tytułu zwrotu od osób fizycznych za energie elektryczną
w świetlicach.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano równieŜ zmian
w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi
10.333.562 zł.
Zmian dokonano:
 w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę
zwiększono plan o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy
– monitoring i przeglądy kontrolne (Rozporządzenie Ministerstwa
Zdrowia). Wydatek dotyczy hydroforni,



w gospodarce mieszkaniowej zwiększono plan o kwotę 2.562 zł
z przeznaczeniem na dzierŜawę gruntów przeznaczonych na ścieŜkę
pieszo-rowerową,



w działalności usługowej zwiększono plan o kwotę 3.000 zł
z przeznaczeniem na energie (utrzymanie pomieszczeń Sekcji Remontowo
Budowlanej),



w administracji publicznej – urzędy gmin zwiększono plan o kwotę 3.971
zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników
robót publicznych za miesiąc 12/2008 oraz zwiększono opłaty czynszowe
za pomieszczenia biurowe o kwotę 41.464 zł,



w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpoŜarowej
zmniejszono plan o kwotę 18.700 zł z wydatków inwestycyjnych (zakup
samochodu do OSP Broniewo),



w oświacie i wychowaniu zwiększono plan o kwotę 14.775 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie do przedszkoli. W dowoŜeniu
uczniów do szkoły zwiększono plan o kwotę 2.238 zł na wynagrodzenia i
pochodne dla opiekunek dowozu dzieci do szkoły ( zmiana najniŜszego
wynagrodzenia). W pozostałej działalności oświaty zwiększono plan o
kwotę 22.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (wydatek naleŜy
do dyspozycji Urzędu),



w pomocy społecznej zwiększono zasiłki stałe o kwotę 1.000 zł (z dotacji),



w edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszono plan o kwotę 10.000 zł
z pomocy materialnej dla uczniów. W dniu 2 marca 2009 r. Zarządzeniem
Wójta wprowadzono plan dotacji po stronie dochodów w kwocie 68.548 zł
oraz po stronie wydatków na stypendia w związku z tym wycofuje się
własne zaangaŜowane środki,



w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono plan o
kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową (kolektor
w Broniewie). Na oświetlenie dróg gminnych zwiększono plan o kwotę
10.000 zł. W pozostałej działalności zmniejszono plan o 20 zł z podatku od
nieruchomości (ul. Brzeska).
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

2

