Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę 3.000 zł, a
zmniejszyły o kwotę 621 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi
15.476.005,54 zł.
Zmian dokonano:
 w pomocy społecznej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wprowadzono
plan dotacji z kwotą 3.000 zł (zadania zlecone).
W pozostałej działalności zmniejszono plan dotacji z zadań zleconych o kwotę
621 zł (realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego).
Zmiany w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu
Wojewódzkiego.
W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian
w planach wydatków oraz dokonano przeniesienia planów w danych działach
klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi
16.771.803,54 zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie w pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę
3.500 zł na ogrodzenie placu zabaw w Czołowie oraz zmniejszono plan
inwestycyjny o kwotę 6.000 zł (ogrodzenie placu zabaw w Czołowie),


w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz i wodę wprowadzono
paragraf z kwotą 500 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług
(VAT),



w działalności usługowej dokonano przeniesienia planu o kwotę 500 zł
z zakupu materiałów na usługi (utrzymanie Sekcji Remonto-Budowlanej),



w administracji publicznej zmniejszono plan o kwotę 1.000 zł z promocji
jednostek samorządu terytorialnego,



w oświacie i wychowaniu (szkoły podstawowe) wprowadzono paragraf
z kwotą 600 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
W gimnazjum zmniejszono plan o kwotę 600 zł ze stypendiów dla uczniów.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO.
W przedszkolach dokonano przeniesienia planu o kwotę 16 zł z zakupu
materiałów na usługi. Zmiana dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,



w pomocy społecznej (świadczenia rodzinne) zmniejszono wynagrodzenia
osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500 zł,
a zwiększono zakup materiałów o kwotę 1.500 zł.
Wprowadzono nowy rozdział pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
z planem w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla
rodzin i osób z gmin poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery, który miał
miejsce w dniach 6-7 grudnia 2013 r. (zadania zlecone).
W pozostałej działalności zmniejszono plan z świadczeń społecznych oraz
zakupu usług pozostałych o kwotę 621 zł (zadania zlecone).
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,



w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (gospodarka ściekowa
i ochrona wód) zmniejszono plan z usług o kwotę 500 zł,



w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (świetlice) zwiększono plany
o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.
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