Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę 51.386 zł, a
zmniejszyły się o kwotę 21.238 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi
12.744.413 zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)
zmniejszono plan o kwotę 9.993 zł,


w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę
wprowadzono plan kwotą 688 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,



w gospodarce mieszkaniowej zwiększono wieczyste użytkowanie o kwotę
60 zł oraz dochody z dzierżawy zwiększono o kwotę 1.505 zł,



w działalności usługowej zwiększono plan o kwotę 1.935 zł z tytułu
wpływów z różnych opłat,



w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan dotacji o
kwotę 847 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia
społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki
rentowej o 2% (zadania zlecone), zmianę wprowadzono na podstawie pisma
z Urzędu Wojewódzkiego, oraz wprowadzono plan z kwotą 6 zł z tytułu
dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej,



w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem zmniejszono plan o kwotę 1.717 zł z podatku od środków
transportowych od osób prawnych, podatek rolny od osób fizycznych
zwiększono o kwotę 40.000 zł, podatek od środków transportowych od osób
fizycznych zwiększono o kwotę 5.222 zł, podatek od spadków i darowizn
zmniejszono o kwotę 4.984 zł, wpływy z różnych dochodów (koszty
upomnień) zwiększono o kwotę 339 zł, wpływy z opłaty skarbowej
zmniejszono o kwotę 3.000 zł,



w oświacie i wychowaniu (oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych) zmniejszono plan o kwotę 1.544 zł. Zmiana dotyczy dotacji na
zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego,



w pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o kwotę 300 zł na realizację
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne (zadania zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji
z Urzędu Wojewódzkiego,



w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (świetlice) zwiększono plan
o kwotę 284 zł jako wpływy z różnych dochodów, oraz wprowadzono plan
z kwotą 200 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach
wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 14.323.879 zł.
Zmian dokonano:
 w rolnictwie i łowiectwie zwiększono plan o kwotę 6.000 zł jako wpłaty na
rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego.
W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu między paragrafami
o kwotę 363 zł (z dotacji na zwrot podatku akcyzowego),


w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę
zmniejszono plan o kwotę 12.500 zł z zakupu energii (dostarczanie wody),



w transporcie i łączności zmniejszono plan z wydatków inwestycyjnych
o kwotę 17.088 zł (dotyczy dróg gminnych),



w gospodarce mieszkaniowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
zwiększono plan o kwotę 5.245 zł (wynagrodzenia, pochodne, zakup
materiałów i usługi). Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o 10.000
zł (zakup gruntu),



w działalności usługowej zwiększono plany o kwotę 15.449 zł
(wynagrodzenia i pochodne). Zmiana dotyczy utrzymania Sekcji Obsługi
Techniczno Gospodarczej,



w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plany
o kwotę 1.313 zł (wynagrodzenia, usługi telekomunikacyjne i delegacje),
a zmniejszono plany o kwotę 2.333 zł (zakup materiałów i usług).
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W radach gmin zwiększono plan o kwotę 4.100 zł na wynagrodzenia
bezosobowe.
W urzędach gmin zwiększono plany o kwotę 26.022 zł (wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne, zakup materiałów, usługi, opłaty za lokale biurowe), a
zmniejszono plany o 3.500 zł (usługi telekomunikacyjne oraz różne opłaty
i składki).
Z promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o kwotę
4.100 zł.
W pozostałej działalności administracji zwiększono plan o kwotę 600 zł na
zakup materiałów,





w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej dokonano
przeniesienia planu między paragrafami o kwotę 200 zł,
w obsłudze długu publicznego zwiększono plan o kwotę 5.300 zł na odsetki
od kredytów i pożyczek,
w oświacie i wychowaniu (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia
planów między paragrafami o kwotę 8.270 zł oraz dokonano zwiększenia
planu o kwotę 43.780 zł w tym na wynagrodzenia 31.750 zł, składki na
fundusz pracy 1.030 zł, zakup materiałów 11.000 zł.
W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plany
o kwotę 6.100 zł (wynagrodzenia i wydatki osobowe niezliczone do
wynagrodzeń, a zmniejszono plany o kwotę 5.500 zł (składki na ubezpieczenia
społeczne i zakup materiałów).
W gimnazjum zwiększono plany o kwotę 17.050 zł (wynagrodzenia, składki
na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów), a zmniejszono o kwotę
26.100 zł z wydatków rzeczowych.
Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę 241 zł.
W dowożeniu uczniów do szkoły zmniejszono plan o 30.000 zł z usług.
W zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnym szkół zmniejszono plany
o kwotę 2.337 zł.
W dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli zmniejszono plany o kwotę
9.500 zł.
W pozostałej działalności oświaty zmniejszono plany o kwotę 4.266 zł
z materiałów i usług oraz wprowadzono wynagrodzenia bezosobowe z kwotą
768zł.
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Zmiany w oświacie dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.


w ochronie zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
przeniesienia planu między paragrafami o kwotę 446 zł,

dokonano



w pomocy społecznej (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu
między paragrafami o kwotę 5.017 zł (z dotacji).
Dodatki mieszkaniowe zwiększono o kwotę 600 zł.
Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 9.137 zł (z wkładu własnego).
W utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plany
o kwotę 10.682 zł, a zmniejszono o 2.145 zł.
W pozostałej działalności pomocy społecznej zwiększono plan o 300 zł
(z dotacji).

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono plany o kwotę
1.723 zł,



w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (pozostałe zadania
w zakresie kultury) zmniejszono plany o kwotę 5.470 zł.
W świetlicach zwiększono plany o kwotę 2.620 zł.
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