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Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr XLIX/326/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  

11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka  

na 2013 rok 

 
Wprowadza się następujące zmiany dochodów: 

Zwiększa się dochody o kwotę 36.161zł, w tym: 

1) 27.310 zł – dochody z opłat z tytułu zajęcia terenu na cmentarzu 

komunalnym (miejsca pokładne oraz ich rezerwacja), 

2) 5.500 zł – darowizna na ławki w Parku 1 Maja oraz naprawę skrzynki 

energetycznej, 

3) 852 – wynajem sali wiejskiej w Siedlisku, 

4) 2.499 zł – wpływ od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone 

mienie ( Szkoła Podstawowa w Łomnicy).  

 

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70095 pozostała działalność 

 Zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki inwestycyjne na wykupy 

nieruchomości. 

 

Dział 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71035 cmentarze 

 Zaplanowano 27.310 zł na wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” Sp. z o. za administrację cmentarza 

komunalnego w Trzciance. 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

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

 Zaplanowano 3.926 zł (wydatek inwestycyjny) na zakup oprogramowania 

(Radix Kasa) oraz 15.624 zł (§ 4300) na obsługę przelewów masowych (wpłaty 

z tytułu opłaty za wywóz odpadów). 

 Zmniejsza się o 8.150 zł (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 

związane z przygotowaniem zadania – odbiór odpadów. 

 

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 Przenosi się w § 4210 kwotę 1.000 zł z zadania „Udział w targach  

i wystawach” na zadanie „Konkursy szkolne”. 

 Zwiększa się o kwotę 5.900 zł wydatki na zadanie „Współpraca  

z miastami partnerskimi”.  
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Dział 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 rezerwy 

  Rozwiązuje się rezerwę na poręczenia w kwocie 29.468 zł i ustala się na 

kwotę 265.705 zł. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 

 W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łomnicy zwiększa się  

o 2.499 zł wydatki w § 4270 z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego płotu.  

 

Rozdział 80104 przedszkola 

 Przenosi się w planie finansowym wydatków Przedszkola w Siedlisku 

kwotę 60 zł z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na opłatę do sanepidu za 

wydanie decyzji o spełnianiu wymagań sanitarno – epidemiologicznych. 

 Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków: § 4010  i § 4110 

w przedszkolach na łączną kwotę 152.996 zł, w tym: 

1) Przedszkole Nr 2 w Trzciance – 40.000 zł, w tym: 

a) 20.000 zł - § 4010 – wynagrodzenia osobowe, 

b) 20.000 zł - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, 

 

2) Przedszkole w Białej – 45.000 zł, w tym: 

a) 35.000 zł - § 4010 – wynagrodzenia osobowe, 

b) 10.000 zł  - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, 

 

3) Przedszkole w Siedlisku – 67.996 zł, w tym: 

a) 52.996 zł - § 4010 – wynagrodzenia osobowe, 

b) 15.000 zł - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne. 

 

 

Rozdział 80195 pozostała działalność 

Zaplanowano 267 zł na zwrot niewykorzystanej w 2012 roku dotacji wraz 

z odsetkami, przyznanej na wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej i 

egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu 

zawodowego. 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 

 Zaplanowano wydatki w kwocie 10.966 zł z przeznaczeniem na 

monitorowanie wpływu składowiska odpadów na środowisko, na prowadzenie  

badań i wykonywanie pomiarów wód i emisji gazów.  

 Zmniejsza się o 11.400 zł wydatki na pomoc prawną. 
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Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

  Zaplanowano wydatki w kwocie 5.500 zł na zakup ławek do  

Parku 1 Maja w Trzciance. 

 

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar 

za korzystanie ze środowiska  

 W wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenie biegłego sądowego  

w dziedzinie leśnictwa przenosi się kwotę 2.000 zł z § 4170 do § 4300. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

 Zaplanowano wydatki w kwocie 852 zł na wymianę okien w sali wiejskiej 

w Siedlisku.  

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 

 Zaplanowano wydatki w kwocie 2.235 na koszenie trawników na 

boiskach. 

 Zmniejsza się o 5.900 zł plan wydatków na wypłaty stypendiów 

sportowych. 


