Uzasadnienie

W toku realizacji budŜetu zwiększyły się dochody o kwotę 202.926 zł,
a zmniejszyły się o kwotę 20.699 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi
10.145.679 zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie zwiększono plan dotacji o kwotę 2.605 zł na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych
kosztów przez gminę (zadania zlecone),


w pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o kwotę 2.321 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków okresowych (zadania własne).
W zasiłkach stałych zmniejszono plan dotacji o kwotę 777 zł (zadania własne).
W pozostałe działalności opieki wprowadzono plan dotacji w kwocie 198.000
zł z przeznaczeniem na wypłaty rodzinom rolniczym poszkodowanym
w wyniku tegorocznej powodzi (zadania zlecone),



w edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszono plan dotacji o kwotę
19.922 zł – zadania własne (stypendia).

Zmian w dotacjach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano równieŜ przeniesienia
planu w danych działach klasyfikacji budŜetowej. Po wprowadzeniu zmian plan
wydatków wynosi 11.018.661 zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie (spółki wodne) dokonano przeniesienia planu
o kwotę 3.000 zł z zakupu materiałów na usługi. W pozostałej działalności
rolnictwa zwiększono plan o kwotę 2.605 zł z przeznaczeniem na pokrycie
poniesionych kosztów zwrotu podatku akcyzowego (z dotacji),


w administracji publicznej (urzędy gmin) dokonano przeniesienia planu
o kwotę 400 zł z ubezpieczeń i zakupu akcesoriów komputerowych
z przeznaczeniem na składki PEFRON,



w pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 2.321 zł z przeznaczeniem na
zasiłki okresowe (z dotacji).
Dodatki mieszkaniowe zwiększono o kwotę 4.000 zł.
Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 777 zł (z dotacji).
W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej dokonano przeniesienia
planu o kwotę 742 zł z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

oraz opłat za czynsze biurowe z przeznaczeniem na delegacje dla
pracowników.
W pozostałej działalności opieki zwiększono plan o kwotę 198.000 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych
wyniku tegorocznej powodzi (z dotacji), a zmniejszono plan o 4.000 zł
z zasiłków na dodatki mieszkaniowe.
Zmiany w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.


w edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszono plan o kwotę 19.922 zł
(z dotacji – stypendia),



w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dokonano przeniesienia
planu o kwotę 120 zł z usług na zakup materiałów (utrzymanie budynku przy
ul. Brzeskiej).
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