
Uzasadnienie

do  uchwały  Nr  L/333/13  Rady  Miejskiej   Trzcianki  z  dnia  
8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 
2013 rok

Wprowadza się następujące zmiany dochodów:
Zwiększa się dochody o kwotę 112.020 zł, w tym:

1) 52.088 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego,
2) 56.000 zł – opłata za miejsca pokładne na cmentarzu komunalnym,
3) 3.932 zł – opłata produktowa.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zwiększa  się  o  2.000  zł  wydatki  inwestycyjne  na  koncepcję  budowy 
ścieżek pieszo – rowerowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przenosi się z planu wydatków (§ 4300)na obsługę prawną kwotę 8.157 zł 
do planu w dziale 750 rozdział 75022 (obsługa prawna Rady Miejskiej).

Przenosi  się  kwotę 7.050 zł  z § 4430 do § 4300 w ramach zadania  – 
obsługa sądowa i prawna.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 cmentarze

Zaplanowano  wydatki  inwestycyjne  w  kwocie  56.000  zł  na  realizację 
zadania: budowa drogi na cmentarzu komunalnym w Trzciance.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa  się  o  8.157  zł  wydatki  na  obsługę  prawną  Rady  Miejskiej 
Trzcianki na podstawie umowy cywilnoprawnej. Środki na ten cel w wyniku 
zamiany radców prawnych pochodzą z rozdziału 70005.

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zmniejsza  się  o  5.000  zł  wydatki  na  składki  na  Fundusz  Pracy  od 

wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się o 5.000 zł wydatki na współpracę z miastami partnerskimi.
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Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zwiększa  się  o  5.000  zł  wydatki  na  ekwiwalenty  dla  strażaków OSP. 
Wykonanie za 7 miesięcy wynosi 19.930,32 zł i pozostała kwota nie wystarczy 
na wypłatę ekwiwalentów na pozostałe miesiące.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe  
Zmienia  się  zadanie  „zakup  syren  przeciwpożarowych  wraz  

z  oprzyrządowaniem”  na  zadanie  „zakup  syreny  przeciwpożarowej  wraz  
z  oprzyrządowaniem”.  W  budżecie  zaplanowano  zakup  3  syren  za  kwotę  
20.000 zł. Jedna syrena kosztuje 10.947 zł brutto (najtańszy dostawca), a łączna 
cena zestawu (syrena i oprzyrządowanie wraz z instalacją ) wynosi 19.913,70 zł. 
W  skład  oprzyrządowania  wchodzi  m.in.  antena,  moduł  do  komunikacji 
radiowej, radiotelefon, przewody i uchwyt mocujący syrenę. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 gospodarka odpadami

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  29.520  zł  na  pokrycie  kosztów 
eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatek inwestycyjne w kwocie 5.000 zł  na remont  sali 
wiejskiej w Siedlisku. 

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zwiększa się o 1.300 zł na zadanie „zasilenie w energię – boisko w Nowej 
Wsi”.  Środki  pochodzą  z  przeniesienia  w  ramach  wydatków  funduszu 
sołeckiego z rozdziału 92605 § 4300.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 6.000 zł na opracowanie 
dokumentacji technicznej na budowę nawodnienia płyty boiska sportowego.

Rozdział 92695 pozostała działalność
 Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 8.500 zł na opracowanie 

dokumentacji technicznej na budowę magazynu dla przechowywania sprzętu.
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