Uzasadnienie
do Uchwały Nr … Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany
w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018
1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:
a) Rozdział 80148 – zmiana dochodów miedzy paragrafami na wniosek kierownika
jednostki.
2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:
a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rozdział 80104 Przedszkola
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zmiany w powyższych rozdziałach wynikają z podwyższenia z 3.500 zł do 10.000
zł limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub
wartości do kosztów uzyskania przychodów. Zadania majątkowe o wartości
do 10.000 zł stały się wydatkiem bieżącym.
b) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – przesunięcie środków między
paragrafami na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.
c) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków na wniosek kierownika
Wydziału Organizacyjnego. Kwota została przesunięta do Rozdziału 90095 Pozostała
działalność z uwagi na planowaną dotację w zakresie opieki nad zwierzętami.
d) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Rozdział 80104 Przedszkola
Rozdział 80110 Gimnazja
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki.
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Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki.
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w powyższych rozdziałach dokonano na
podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek (szkoły i przedszkole)
e) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie wydatków na wniosek kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej i przesunięcie ich do Rozdziału 85295 Pozostała
działalność jako dotacja w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Leszno
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (objęcie osób bezdomnych usługami
świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno).
f) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
zwiększenie wydatków o kwotę 18.600 zł jako dotacja do Starostwa Powiatowego na
dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie
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