UZASADNIENIE
do Uchwały X/96/2015 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 21 września 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 312.111,80 zł
Zmian w planie dochodów Gminy Krzywiń dokonano w oparciu o:
1) wpływ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie planu
dochodów 010/01095/6300 o kwotę 56.000 zł;
2) wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie planu dochodów
758/75816/2030 o kwotę 48 871,37 zł;
3) wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwiększenie planu
dochodów 758/75816/6300 o kwotę 49 826,43 zł;
4) zawiadomienie o płatności w ramach PROW 2007-2013 – zwiększenie planu
dochodów o kwotę 157.414 zł.

II. WYDATKI – zwiększono wydatki budżetu Gminy Krzywiń o 312.111,80 zł
1. Dział 010– zwiększenie planu wydatków o 28.043 zł na wydatki inwestycyjne,
w tym na zadnia inwestycyjne:
wodociąg Krzywiń
wodociąg Mościszki

9 500,00
10 000,00

budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jerka ul. Polna

3 136,00

Strefa lokalnej rekreacji i zabawy w Wieszkowie

6 814,00

Strefa rekreacji ruchowej w centrum Łuszkowa

- 1 407,00

2. Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków o 80.586 zł na wydatki
inwestycyjne na drogi publiczne i wewnętrzne, w tym na zadania
inwestycyjne:
Budowa drogi na osiedlu Witosa w Jerce
budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Bielewie
fundusz sołecki - Łagowo - droga w Łagowie

- 6 241,00
- 74 000,00
- 345,00

3. Dział 750 – zwiększenie planu wydatków o 24.000 zł na administrację
publiczną na wynagrodzenia i pochodne;
4. Dział 757 – zmniejszenie planu wydatków o 8.000 zł na odsetki od
samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
5. Dział 758– zwiększenie planu wydatków o 15.266,80 zł na rezerwy ogólne;
6. Dział 801 – zwiększenie planu wydatków o 320.000 zł na oświatę, w tym:
modernizacja pomieszczeń szkoły w Lubiniu

- 12 300,00

adaptacja z przebudową części pomieszczeń Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Lubiniu na przedszkole I oddziałowe

192 300,00

dowożenie uczniów do szkół

142 000,00

7. Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 64.000 zł na ośrodki pomocy
społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i umowy zlecenia
oraz pochodne od wynagrodzeń;
8. Dział 900 – zmniejszenie planu wydatków o 51.237 zł na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska, w tym gospodarka odpadami zmniejszenie o
31.237 zł (zakup usług pozostałych, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)
schroniska dla zwierząt dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących zmniejszenie o 20.000 zł;
9. Dział 921 – zwiększenie planu wydatków o 29.240 zł na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego:
- pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie o 1.500 zł w ramach
funduszu sołeckiego wsi Łagowo;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 32.640 zł na zakup
usług pozostałych i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na
zadania inwestycyjne w świetlicach wiejskich:
fundusz sołecki - Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie

5 000,00

Gierłachowo - przełożenie dachu

36 190,00

Jurkowo - modernizacja świetlicy wiejskiej

- 5 403,00

Łagowo modernizacja dachu

- 8 389,00

Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie

10 000,00

Mościszki - modernizacja dachu
Nowy Dwór - położenie paneli

- 10 603,00
4 000,00

- zmniejszenie o 1.900 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
10. Dział 926 – zmniejszenie planu wydatków na kulturę fizyczną o 28.615 zł, w
tym:
Budowa boiska sportowego w Krzywiniu (ul. Strzelecka)
plac zabaw w Łuszkowie

- 36 292,00
7 677,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Motławska

