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Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr LI/336/13 Rady Miejskiej  Trzcianki w sprawie 

zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok 

 
Wprowadza się następujące zmiany dochodów: 

Zwiększa się dochody o kwotę 1.162.474,00 zł, w tym: 

1) 63.857 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku  

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB - I. 3111. 296. 2013. 7 - dział 758, 

rozdział 75814 § 2030 - 54.636,42 zł, § 6330 – 9.219,45 zł – dochody 

majątkowe), 

2) 3.450,00 zł – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę 

nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB - I. 3111. 287. 

2013. 4 - dział 750 rozdział 75011 § 2010), 

3) 184.851,00 zł - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację 

zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – 

październik 2013 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB - I. 3111. 328. 2013. 

7 - dział 801 rozdział 80104 § 2030), 

4) 78.582,00 zł – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody 

Wielkopolskiego FB - I. 3111. 299. 2013. 7 - dział 854 rozdział 85415 § 2030), 

5) 523.374,00 zł – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację 

świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (pismo 

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2013.7 – dział 852 rozdział 85212  

§ 2010), 

6) 33.000,00 zł  - podatek od spadków i darowizn, 

7) 812,00 zł – odsetki od podatku opłacanego w formie karty podatkowej, 

8) 40.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych, 

9) 2.000,00 zł - odsetki od nieterminowej zapłaty czynszów, 

10) 191.569 zł – refundacja z PROW wydatków inwestycyjnych poniesionych 

na remonty sal wiejskich, w tym: 169.398,10 zł sala w Biernatowie, 22.169,56 zł 

sala w Białej (dochody majątkowe), 

11) 39.000,00 zł – dochody w jednostkach oświatowych, w tym: 8.671,00 zł 

szkoły podstawowe (100 zł dochody majątkowe), 874,00 zł przedszkola, 

29.455,00 zł gimnazja , 

12) 1.980,00 zł – zwiększenie planu do kwoty 9.175,00 zł – środki stanowiące 

zwrot za realizację projektu PROW p.n. Mapa atrakcji turystycznych motorem 

rozwoju Trzcianki i okolic”. 
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Dochody majątkowe zwiększa się o 200.889,00 zł, a dochody bieżące  

o 438.211,00 zł. 

 

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01095 pozostała działalność 

 Zaplanowano 3.000,00 zł (§ 4170) na zawarcie umowy cywilnoprawnej  

z meliorantem, który wyda opinię w sprawie podtopień budynków na ulicy 

Gorzowskiej, w Nowej Wsi, sal wiejskich w Runowie oraz zalewania łąki  

w Straduniu. 

 Zaplanowano 7.800,00 zł na wykonanie 9 tablic informacyjnych  

o użytkach ekologicznych. W związku z podjęciem przez Radę Miejską 

Trzcianki uchwał w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych, zgodnie  

z art. 115 ust. 1 ustawy i ochronie przyrody konieczne jest umieszczanie tablic 

informacyjnych.  

 

Dział 600 Transport i łączność 

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne 

Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na remonty przepustów drogowych. 

Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na oznakowanie ulic. 

 Zmniejsza się o 37.000,00 zł plan wydatków w § 4300 na odśnieżanie 

dróg, a zwiększa się 37.000,00 zł plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów 

na remonty dróg. 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

 Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na zapłatę czynszów do spółdzielni 

mieszkaniowych za lokatorów posiadających wyroki eksmisji.  

 

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 Zwiększa się o 41.000,00 zł wydatki związane z dokonywanymi 

podziałami geodezyjnymi, na wyceny i mapy (w tym 1.000 zł na dokonanie 

podziałów geodezyjnych 3 działek dotychczas przeznaczonych na składowisko 

odpadów). 

 Zwiększa się o 236,00 zł wydatki na ubezpieczenie sal wiejskich. 

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.300,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę 

zobowiązań wynikających z otrzymanego spadku po mieszkańcu gminy 

Trzcianka.  

 Zwiększa się o 3.000,00 zł wydatki na wywóz nieczystości (budynki 

komunalne). 
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Dział 710 Działalność usługowa 

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 

 Zmniejsza się o 16.000,00 zł wydatki na opracowania zmiany planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Rozdział 71035 cmentarze 

 Konieczne jest zwiększenie o 5.000,00 zł wydatków na odbiór odpadów 

komunalnych z cmentarza w Białej, z uwagi na wzrost cen usług odbioru 

odpadów komunalnych po 1 lipca 2013. Cmentarz w Białej nie posiada 

administratora. Do końca roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór 

administratora.  

 Zmniejsza się o 1.000,00 zł wydatki na pochówek szczątek ludzkich 

znalezionych podczas prac wykopaliskowych. 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 

Na podstawie zawiadomienia o zwiększenie planu dotacji zwiększa się  

o 3.450 zł wydatki na zadania zlecone w § 4010 – nagroda jubileuszowa 

pracownika. 

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania własne 

 Zmniejsza się o 3.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia (§ 4010). 

 

Rozdział 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

 Zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki na diety radnych. 

 

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

 Zmniejsza się o 3.000,00 zł wydatki na utrzymanie samochodu 

służbowego (§ 4210 – 1.000,00 zł, § 4270 – 1.000,00 zł, § 4400 – 1.000,00 zł).  

 Zwiększa się o 26.000,00 zł wydatki ba zakup energii elektrycznej  

i cieplnej. 

 Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup licencji i o 1.000,00 zł  

na zakup środków czystości. 

 Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na podróże służbowe i ryczałty za 

samochód. 

 Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na remonty korytarzy w budynku 

Urzędu. 

 Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na składki ZUS i o 10.000,00 zł 

składki na Fundusz Pracy. 

 

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 Wprowadza się zmiany w dotychczas ustalonych wydatkach na promocję 

gminy poprzez: 
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1) przesunięcie kwoty 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300 w zadaniu – uroczystości 

rocznicowe, 

2) przesunięcie kwoty 3.000,00 zł z zadania monitoring haseł – na zadanie 

uroczystości rocznicowe - § 4300, 

3) przesunięcie kwoty 485,00 zł z zadania podsumowanie sportu na zadanie 

gadżety promocyjne - § 4300, 

 

W związku z zamiarem podpisania umowy z „Tygodnikiem Noteckim” na 

kwotę 4.305,00 zł wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 10.730,00 zł 

na zadanie „współpraca z TTUKST i pozostałymi mediami” na:  

1) 2 wydania „Tygodnika Noteckiego” – umowa została zawarta na 14 wydań,  

do końca roku planowanych jest 16 – kwota 615,00 zł, 

2) wydanie w miesiącu grudniu „Informatora samorządowego” w nakładzie  

500 szt. – kwota 2.915,00 zł, 

3) zawarcie z TTUKST umowy na retransmisję obrad sesji Rady Miejskiej 

Trzcianki oraz uroczystości okolicznościowych na okres od września do 

grudnia 2013 r. – miesięczny koszt 550 zł – tj. 2.200,00 zł, 

4) zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na współpracę z mediami. 

 

Zmniejsza się o 500,00 zł wydatki na Internet w § 4350 i przenosi się  

do § 4170 na zakup twórczości trzcianeckich artystów. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 

 Zaplanowano w § 6170 kwotę 20.000,00 zł na wpłatę na Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji  

w Trzciance.  

 

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne 

 Przenosi się z rezerwy celowej (dział 758 rozdział 75818 § 4810) kwotę 

8.096,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu  

i odzieży ochronnej, w tym: 

1) OSP Trzcianka – aparat powietrzny za kwotę ogółem 8.640,00 zł – dotacja 

gminy Trzcianka 5.040,00 zł, 

2) OSP Nowa Wieś – sprzęt i odzież ochronna o wartości ogółem 5.420,03 zł – 

dotacja gminy Trzcianka 3.056,00 zł. 

 

Zwiększa się o 861,00 zł wydatki na przegląd podestu koszowego  

OSP Siedlisko (§ 4300) i o 4.000,00 zł na naprawę samochodu OSP Niekursko 

(§ 4270). 
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Rozdział 75415 zadania w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego 

 Przenosi się do § 4270 kwotę 2.500,00 zł na bieżące naprawy pomostów 

na Nowej Plaży nad jez. Sarcz.  

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

 Zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na obsługę długu (odsetki  

od kredytów). 

 

Dział 758 Różne rozliczenia 

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 

 Rozwiązano rezerwę celową na poręczenia dla TTBS i MEC w kwocie 

239.360,00 zł. Po zmianie rezerwa wynosi 26.345,00 zł. 

 Uruchomiono w kwocie 8.096,00 zł rezerwę na zakup sprzętu 

przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej (środki przeniesiono do działu 754 rozdział 75412 § 2820). 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 

Katolicka Szkoła Podstawowa  – zmniejszono dotację o kwotę 25.000 zł, 

tj. planowaną w projekcie budżetu od września dla ucznia niepełnosprawnego. 

Do szkoły nie uczęszcza taki uczeń. 

Szkoła Podstawowa w Rychliku – zwiększenie dotacji o 11.904 zł związane jest 

ze wzrostem liczby dzieci od września z 28 planowanych do 34 uczęszczających 

do szkoły. 

Zwiększa się plany finansowe szkół o kwotę 135.170,00 zł. 

Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na remont Sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej Nr 2. 

  

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej – zmniejszenie 

dotacji o 15.221 zł jest wynikiem mniejszej liczby dzieci uczęszczających  

od stycznia do września do szkoły niż zakładano. W projekcie planowano  

20 dzieci, a uczęszczało 19. 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rychliku – zwiększenie 

dotacji o 28.700,00 zł związane jest ze wzrostem liczby dzieci  

z 25 planowanych do 42 uczęszczających w chwili obecnej do przedszkola. 

 

Zwiększa się plany finansowe szkół o kwotę 30.075,00 zł. 
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Rozdział 80104 przedszkola 

Zwiększa się plany finansowe przedszkoli o kwotę 391.258,00 zł, w tym: 

184.851,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. 

 

Rozdział 80106 inne formy wychowania przedszkolnego 

 Zmniejsza się plan dotacji o 29.000,00 zł, w tym: 

1) „Słoneczko” – zmniejszenie dotacji o 5.000 zł związane jest ze 

zmniejszeniem kosztu utrzymania przedszkolaka z 312 zł miesięcznie 

przyjętych w projekcie budżetu do 237 zł miesięcznie podjętych  

w uchwale budżetowej,  

2) „Educhatka” – pomimo zmniejszenia kosztów utrzymania przedszkolaka 

zwiększa się dotację o 1.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą 

dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie maj – sierpień, 

3) „Zaczarowany domek” – zmniejszenie dotacji o kwotę 25.000 zł związane 

jest ze zmniejszeniem kosztów utrzymania przedszkolaka,  

a także liczbą dzieci z 25 planowanych do 18 uczęszczających obecnie do 

punktu przedszkolnego. 

 

Rozdział 80110 gimnazja 

Gimnazjum Katolickie – zmniejszenie dotacji o kwotę 5.000 zł związane jest  

z mniejszą liczą dzieci uczęszczających do szkoły od stycznia do września. 

Planowano dotację dla 50 uczniów, a uczęszczało do szkoły 47.  

 

Zwiększa się plany finansowe szkół o kwotę 272.969,00 zł. 

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół 

 W wydatkach na umowy zlecenia przenosi się z § 4120 kwotę 200,00 zł 

oraz z § 4170 kwotę 650,00 zł, a zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę  

850,00 zł (składki ZUS). 

   Ponadto zwiększa się wydatki na dowozy szkolne o kwotę 20.000,00 zł  

(§ 4300). 

 

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne 

 Zmniejsza się plany finansowe szkół o kwotę 28.367,00 zł. 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 Zmniejsza się wydatki o kwotę 19.000,00 zł, w tym: 

1) 7.000,00 zł - wynagrodzenie członków GKRPA, 

2) 7.000,00 zł – szkolenia członków GKRPA, 

3) 2.000,00 zł – zakup wyposażenia świetlic wychowawczych, 

4) 3.000,00 zł – prowadzenie świetlic wychowawczych. 
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Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego – zadania własne 

 W zadaniach własnych zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na zakup 

energii elektrycznej i cieplnej. 

 

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone 

 W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej o kwotę 523.374 zł 

zwiększa się wydatki w paragrafach: § 3110 – 507.673,00 zł, § 4010 –  

4.000,00 zł, § 4210 – 1.201,00 zł, § 4260 – 3.000,00 zł, § 4300 – 7.500,00 zł. 

 

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 

 Zmniejsza się o 80.000,00 zł zaplanowane wydatki na wypłatę dodatków 

mieszkaniowych. 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

 Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na usługi terapeutyczne świadczone 

w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy MGOPS (Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

 

Rozdział 85295 pozostała działalność 

 Zwiększa się o 1.380,00 zł składkę do Pilskiego Banku Żywności. 

  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdział 85401 świetlice szkolne 

 Zwiększa się plany finansowe szkół o kwotę 83.929,00 zł. 

 

Rozdział 85412 kolonie i obozy  oraz inne formy wypoczynku dzieci  

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

 Przenosi się kwotę 29.090,00 zł pomiędzy paragrafami. Zwiększa się 

wydatki w § 4270 o kwotę 29.090,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące 

placów zabaw. Zmniejsza się wydatki w paragrafach:  

- § 4210  zakup materiałów do remontów placów zabaw – 5.650,00 zł, 

- § 6060 zakup nowych elementów placów zabaw – 21.800,00 zł, 

- § 4300 przeglądy placów zabaw – 1.640,00 zł. 

 

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 

 Zaplanowano wydatki w § 3260 w kwocie przyznanej dotacji tj. 78.582 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów  
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w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka 

szkolna”. 

 W związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2012 roku dotacji  

na stypendia socjalne wprowadzono do planu wydatków w § 2910 kwotę 

8.183,00 zł oraz w § 4560 kwotę 33,00 zł stanowiącą odsetki od dotacji. 

 

Rozdział 85495 pozostała działalność 

 W związku z zawarciem aneksu do porozumienia refundacyjnego 

zwiększa się o 1.530,00 zł dotację dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na 

pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń i pracownika ZNP.  

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 

 Zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na odśnieżanie miasta. 

 

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

 Zmniejsza się o 4.900,00 zł wydatki na zakup koszy ulicznych. 

 

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt 

 Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla 

zwierząt bezdomnych. Na utrzymanie schroniska w roku 2012 wydatkowano 

środki w wysokości 304.991,57 zł. Środki zaplanowane na rok 2013 są niższe  

o ponad 57.000,00 zł, przy czym dodatkowo z tej kwoty zapłacono 

zobowiązania z roku 2012 w wysokości 46.493,26 zł. Średnio miesięcznie  

w roku 2011 w schronisku przebywało ok. 100 zwierząt, w 2012 roku liczba 

spadała do ok. 91 bezdomnych zwierząt, na koniec lipca 2013 w schronisku 

przebywało 69 bezdomnych zwierząt. W większości w schronisku pozostały 

zwierzęta nie nadające się do adopcji, dlatego nie można już liczyć  

na drastyczne zmniejszenie liczby zwierząt w schronisku.   

 Zaplanowano wydatki 2.000,00 zł na utrzymanie w schronisku zwierząt 

odebranych właścicielom. W związku z koniecznością odebrania właścicielowi 

psa istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na jego utrzymanie w schronisku, 

do czasu wydania wyroku przez sąd (art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy  

z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

zez m.).    

 

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 

 W planie budżetu na 2013 rok zaplanowano na oświetlenie świąteczne 

środki w kwocie 10.000,00 zł. W I kwartale uregulowano zobowiązania za 

oświetlenie świąteczne za 2012 rok. Na wykonanie oświetlenia świątecznego  

w 2013 roku konieczne jest wprowadzenie do budżetu 25.000,00 zł. 
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Rozdział 90095 pozostała działalność 

 Zmniejsza się o 560,00 zł wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego. 

 Zmniejsza się o 8.340,00 zł wydatki na remont i malowanie ławek  

(§ 4270). 

 Zmniejsza się o 4.000,00 zł wydatki na badanie dot. gruntu i hałasu  

(§ 4390). 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

 Zwiększa się o 2.000,00 zł dotację dla Trzcianeckiego Domu Kultury. 

Zwiększa się o 703,00 zł wydatki na zakupy materiałów na remont 

świetlicy w Nowej Wsi. 

 Zwiększa się o 5.055,00 zł wydatki na utrzymanie sal wiejskich (§ 4260  

- 5.000,00 zł, § 4210 – 55,00 zł)   

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

Rozdział 92695 pozostała działalność 

 Zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 11.000,00 zł na wynagrodzenia 

animatorów zająć na boiskach ORLIK (Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

 Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł na utworzenie siłowni 

zewnętrznej (Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych).  

 


