Uzasadnienie

W toku realizacji budŜetu zwiększyły się dochody o kwotę 99.994 zł,
a zmniejszyły się o kwotę 71.092 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi
10.119.872 zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie wprowadzono plan z kwotą 72 zł z tytułu zwrotu
nienaleŜnie pobranego podatku akcyzowego wraz z odsetkami (naleŜność
Urzędu Wojewódzkiego),


w administracji publicznej wprowadzono nowy rozdział „Spis powszechny
i inne” z kwotą 9.468 zł jako dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu
powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. (zadania zlecone). Zmiany
dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Statystycznego,



w róŜnych rozliczeniach zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę
55.092 zł. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,



w pomocy społecznej (świadczenia rodzinne) zwiększono plan dotacji
o kwotę 30.000 zł (zadania zlecone).
W składkach na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono plan dotacji o kwotę
600 zł (zadania zlecone), a zmniejszono o 600 zł (zadania własne).
W zasiłkach i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe zmniejszono plan dotacji o kwotę 15.100 zł (zadania własne).
W zasiłkach stałych zmniejszono plan dotacji o kwotę 300 zł (zadania własne).
Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,



w edukacyjnej opiece wychowawczej wprowadzono plan dotacji z kwotą
59.854 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmiany dokonano na podstawie pisma
z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano równieŜ zmian
w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi
11.795.872zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie zwiększono plan o kwotę 10.000 zł
z przeznaczeniem na usługi dla Gminnej Spółki Wodnej. W pozostałej
działalności wprowadzono plan z kwotą 72 zł z przeznaczeniem na zwrot
nienaleŜnie pobranego podatku akcyzowego wraz z odsetkami,


w transporcie i łączności (drogi publiczne powiatowe) zwiększono plan
o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika

przy drodze powiatowej w Przemystce. W drogach publicznych gminnych
zmniejszono plan o kwotę 10.000 zł z zakupu materiałów,


w administracji publicznej (rady gmin) dokonano przeniesienia planu
o kwotę 600 zł z usług na zakup materiałów. W urzędach gmin zwiększono
plan o kwotę 5.541 zł na zakup materiałów oraz zmniejszono usługi o kwotę
3.351 zł.
W pozostałej działalności administracji zwiększono plan o kwotę 2.837 zł
z przeznaczeniem na składki członkowskie Zlewni Jeziora Gopło
w Kruszwicy, a zmniejszono usługi o kwotę 500 zł.
Wprowadzono nowy rozdział „Spis powszechny i inne” z planem w kwocie
9.468 zł na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego (z dotacji),



w oświacie i wychowaniu (szkoły podstawowe) zmniejszono plan o kwotę
36.862 zł z wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi (ZUS).
W gimnazjum zmniejszono plan o kwotę 18.230 zł z wynagrodzeń wraz
z pochodnymi (ZUS).
Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO,



w pomocy społecznej (świadczenia rodzinne) zwiększono plan o kwotę
30.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń oraz na obsługę związaną
ze świadczeniami (z dotacji).
W składkach na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono plan o kwotę 600 zł
(zadania zlecone) oraz zmniejszono plan o 600 zł (zadania własne).
W zasiłkach i pomocy w naturze zmniejszono plan o kwotę 15.100 zł
(z dotacji).
W zasiłkach stałych zmniejszono plan o kwotę 300 zł (z dotacji).
W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej dokonano przeniesienia
planu o kwotę 20 zł ze szkoleń pracowników na okresowe badania lekarskie.
Zmian w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z GOPS,



w edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono plan o kwotę 59.854 zł
z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów (z dotacji),



w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (oświetlenie dróg)
zmniejszono plan o kwotę 24.527 zł z usług remontowych i podatku od
nieruchomości oraz dokonano przeniesienia planu o kwotę 1.500 zł z usług na
zakup materiałów (kolektor w Broniewie),



w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono plan
wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10.000 zł, a zmniejszono plan o kwotę
5.000 zł z usług i róŜnych opłat i składek (X Inscenizacja bitwy pod Płowcami).
W bibliotekach zwiększono plan dotacji o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na
działalność Instytucji Kultury.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak
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