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Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2014 

 
Wprowadza się następujące zmiany dochodów: 

Zwiększa się dochody o kwotę 248 689,00 zł, w tym: 

1) 44 389,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego 

(pismo Nr FB-I.3111.1.2014.2) z przeznaczeniem na pomoc finansową 

realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dział 852 rozdział 85295  

§ 2010), 

2) 60 000,00 zł – dotacja celowa z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego dla 

Biblioteki Publicznej w Trzciance na realizację zadań powiatowych, 

3) 1 800,00 zł – odszkodowanie z ubezpieczenia z tytułu uszkodzenia 

ogrodzenia (Przedszkole Nr 3), 

4) 142 500,00 zł - opłata za miejsca pokładne na cmentarzu. 

 

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków: 

Dział 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71035 cmentarze 

 Zwiększa się wydatki na utrzymanie cmentarzy o kwotę 142 500,00 zł,  

w tym:  administrowanie cmentarzami o kwotę 84 870,00 zł, usługi remontowe 

57 630,00 zł. 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

 Zwiększa się o 45 000,00 zł wydatki na zakup serwera na potrzeby urzędu 

(§ 6060). 

 Zmniejsza się o kwotę 13 263,00 zł wydatki administracyjne związane  

z obsługą gospodarowania odpadami. Środki te przenosi się do rozdziału 90002. 

  

Dział 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 rezerwy 

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 45 000,00 zł i przeznacza się na 

zakup serwera na potrzeby urzędu. Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 

584 690,00 zł. 
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Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdział 80104 przedszkola 

 Zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł plan wydatków Przedszkola Nr 3. 

Wprowadza się przesunięcia między paragrafami wydatków na wnioski 

dyrektorów przedszkoli. 

 

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  

Przenosi się kwotę 15 997,00 zł między paragrafami wydatków. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85295 pozostała działalność – zadania zlecone 

 Zaplanowano wydatki w kwocie 44 389,00 zł na pomoc finansową 

realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych 

do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym: § 3110 – 43 058,00 zł, § 4010 – 

1 331,00 zł. 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

 Zwiększa się plan wydatków na realizację następujących zadań:  

1. Zarządzanie składowiskiem – zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł. W celu 

wyłonienia zarządcy składowiska zastosowano procedurę o udzielaniu 

zamówień do 12 000 euro. Złożona jedyna oferta jest wyższa niż zaplanowane 

środki o kwotę 2 800 zł. Konieczne jest zatem zwiększenie środków w celu 

zawarcia umowy na zarządzanie składowiskiem. 

2. Monitoring składowiska – zwiększenie o kwotę 10 463,00 zł. Prowadzono 

negocjacje z podmiotem wykonującym badania monitoringowe na terenie 

zamkniętego składowiska. Firma odmawia podpisania umowy na zasadach  

z roku 2013. Planowany wzrost to kwota naliczonego podatku VAT. Ponadto 

zwiększenie dotyczy również środków potrzebnych na uregulowanie faktury, 

która wpłynie za badania wykonane w IV kwartale 2013 roku, na którą środki 

zaplanowane zostały w budżecie na 2013 rok. 

Środki na powyższe zwiększenia pochodzą z przeniesienia z rozdziału 

75023 § 4170. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92116 biblioteki 

Zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej 

w Trzciance, zgodnie z porozumieniem na realizację zadań powiatowych. 

 

  


