Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/368/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018
1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:
a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - aktualizacja dochodów o kwotę 11 zł na
podstawie analizy wykonania budżetu za 7 miesięcy 2018 roku.
b) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat – zwiększenie o kwotę 674.689 zł z tytułu
zwiększonych dochodów w paragrafie 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (PGNiG)
oraz w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat.
c) Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 78.150 zł – dotacje od innych jst
z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do placówek oświatowych z terenu Gminy
Śmigiel.
d) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
– zwiększenie dochodów o kwotę 240,03 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody
Wielkopolskiego.
e) Rozdział 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe – zwiększenie o kwotę 50.000 zł na
wniosek kierownika jednostki
2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:
b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę
140.000 zł na zadaniach dotyczących remontów i usług substancji mieszkaniowej
Gminy Śmigiel.
c) Rozdział 71035 Cmentarze – zwiększenie o kwotę 17.870 zł zadań dofinansowanych
przez Wojewodę Wielkopolskiego (pomnik Powstańców Wielkopolskich w Śmiglu
oraz nagrobek w Czaczu). Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
koniecznym jest zwiększenie wydatków.
d) Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków na działania związane
między innymi na: wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie materiałów do
archiwum), działania związane z promocją rozwoju turystyki, na wydatki
okolicznościowe.
e) Rozdział 75702 Obsługa długu – z uwagi na przeciągające się w czasie procedury
pozyskania z Urząd Marszałkowskiego należnego Gminie dofinansowania w ramach
zadania Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury i Szkoły koniecznym jest
zabezpieczenie dodatkowych środków na obsługę obligacji.
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f) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmiany w wysokości rezerw – zmniejszenie
o kwotę 17.870 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale Cmentarze
- odnowienie dwóch pomników (Śmigiel i Czacz).
g) Dział 801 Oświata i wychowanie
 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami
 zwiększenie dotacji dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Śmigiel do
placówek oświatowych na terenie innych gmin.
 zwiększenie wydatków na dowożeniu uczniów – z uwagi na wyższe oferty uzyskane
w postępowaniu przetargowym
 zwiększenie z tytułu uzyskania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
j) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł
z tytułu większej liczby osób korzystających z Domu Pomocy Społecznej
k) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
zgodnie z pozytywną opinią Rady Miejskiej Śmigla o udzielenia pomocy finansowej
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży – do budżetu Gminy Śmigiel
wprowadza się dotację dla Powiatu Kościańskiego w kwocie 7.900 zł z przeznaczeniem
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
l) Rozdział 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe Dział 855 Rodzina - zwiększenie
wydatków na wniosek kierownika jednostki – z uwagi na wygospodarowanie
większych dochodów.
m) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się następujące
zmiany:
a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 150.000 zł –
na wniosek kierownika Wydziału; zmiany wynikające ze zwiększonych
kosztów zagospodarowania odpadów (większa częstotliwość opróżnianych
kontenerów na odpady oraz większa ilość zamontowanych koszów na śmieci,
sprzątanie rowów)
b) Rozdział 90005 Utrzymanie zieleni – zwiększenie o kwotę 500 zł na wniosek
sołectwa
c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 62.000
zł – w tym między innymi na zadania związane z konserwacją wykonywaną
przez firmę Enea.
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n) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie oraz zmiany
pomiędzy paragrafami – zwiększenie w paragrafie energia (dotyczące świetlic) oraz
przeniesienia na wniosek sołectw.
o) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 1.200 zł
(zakup energii na boiska gminne).
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