UZASADNIENIE
do Uchwały VI/44/2015 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 23 marca 2015 roku
Zmiany w niniejszej Uchwale dotyczą dostosowania zapisów treści Uchwały zgodnie
z poniższymi zmianami planów finansowych dochodów i wydatków
I. DOCHODY – zwiększono dochody budżetu Gminy Krzywiń o 111.795 zł
Zmian w planie dochodów Gminy Krzywiń dokonano w oparciu o:
1. wykonanie dochodów budżetu w rozdziale 75615 paragrafie 0500 /podatek od
czynności cywilnoprawnych/ - zwiększenie planu dochodów o 20.000 zł;
2. zawiadomienie ministra finansów o wielkości subwencji oświatowej na rok
2015 w rozdziale 75801 paragraf 2920 /część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego/ - zmniejszenie planu dochodów o 142.215
zł;
3. w związku z dokonaniem zwrotu niewykorzystanych środków
niewygasających za rok 2014 w rozdziale 75814 paragrafie 6680 /wpłata
środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego/ zwiększenie planu dochodów o
78.360 zł;
4. w związku z planowaną realizacją programu ERASMUS PLUS rozdział 75862
paragraf 2001 /dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205/ zwiększenie planu dochodów o 126.850 zł;
5. zwiększenie planu dochodów rozdział 85212 i 85295 związanych z pomocą
społeczną – zwiększenie planu dochodów o 28.800 zł.

II. WYDATKI – zwiększono wydatki budżetu Gminy Krzywiń o 2.215.127 zł w tym
o kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o
1.104.000 zł i nadwyżki z lat ubiegłych o 879.332 zł:
1. 010– zwiększenie planu wydatków o 524.981 zł w tym na dotacje celowe dla
spółki wodnej i utwardzenie drogi gruntowej w Jerce ul. Polna
2. 600 – zwiększenie planu wydatków o 271.000 zł na wykup gruntów na drogi
dojazdowe, budowę ścieżki rowerowej w Bielewie, zakup i montaż wiat
przystankowych, budowę drogi na osiedlu Witosa w Jerce;
3. 630 – zmniejszenie planu wydatków o 7.800 zł w ramach funduszu sołeckiego
wsi Żelazno;
4. 700 – zwiększenie planu wydatków na gospodarkę mieszkaniową na
modernizację sali Domu Strażaka;
5. 754 – zwiększenie planu wydatków o 450.000 zł na ochotnicze straże pożarne
z przeznaczeniem na dotacje celową na zakup sprzętu samochodu bojowego;
6. 851 – zwiększenie planu wydatków na ochronę zdrowia o 39.693 zł na zadania
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o wartość środków finansowych
niewykorzystanych w roku 2014;

7. 801 i 852 i 854 – zwiększenie planu wydatków na oświatę i wychowanie,
pomoc społeczną i edukacyjną opiekę wychowawczą w tym zmiany na
wnioski dyrektorów jednostek podległych oraz dostosowanie budżetów szkół i
przedszkoli w związku z realizacją ustawy budżetowej.
Zgodnie z Komunikatem Izby Regionalnej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2015
r. środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka
samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż
wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego. Sposób podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 określa
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. U.
z 2014 poz. 1977) ten cel muszą być sklasyfikowane w rozdziałach dodanych
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) czyli „80149 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego" i "80150 Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych".
8. 921 zwiększenie planu wydatków o 145.300 zł w tym w ramach funduszu
sołeckiego wsi Zbęchy Pole oraz zwiększenie na realizację zadań
inwestycyjnych modernizacja dachów w Łagowie i Mościszkach oraz montaż
klimatyzacji w Zbęchach Polu;
9. 926 – zwiększenie planu wydatków na kulturę fizyczną o 49.500 zł w tym
w ramach funduszu sołeckiego wsi Żelazno, budowę placu zabaw
w Mościszkach i zakup usług pozostałych.
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