Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/78/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019
1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:
a) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 43.260 zł (paragraf 2057
kwota 36.978,65 zł; paragraf 2059 kwota 6.281,35 zł) – z uwagi na otrzymanie
dofinansowania na realizację projektu grantowego „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
b) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 200 zł zgodnie z pisemną
dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego (sfinansowanie wypłat zryczałtowanych
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej).
c) Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększenie o kwotę 58 zł na wniosek
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
d) Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –
zwiększenie o kwotę 58 zł na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
e) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł na wniosek
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
f) Rozdział 92695 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.120 zł z uwagi na
planowana do otrzymania dotację

na realizację zajęć sportowych dla uczniów z

elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej (Ministerstwo Sportu i Turystyki
– program „Im wcześniej i więcej tym skuteczniej”)
2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:
a) Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, paragraf 2360
Zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert.
b) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 43.260 zł z
przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych
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mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
c) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie kwoty 12.708,86 zł pomiędzy
wydatkami bieżącymi i majątkowymi w związku z realizacją zadania wybranego w
ramach Budżetu Obywatelskiego – zakup sprzętu przeciwpowodziowego na Osiedle Nr
III.
d) Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie o kwotę 8.120,00 zł rezerwy
ogólnej w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na udział w Programie Szkolny
Klub Sportowy (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – 2.000 zł oraz na realizację programu
„Im wcześniej i więcej tym skuteczniej” Ministerstwa Sportu i Turystyki polegającego
na organizacji zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej – 6.120 zł.
e) Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza:
 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek kierowników
jednostek (aktualizacja wydatków)
 zwiększenie o kwotę 1.616,00 w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - celem
zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie awansu zawodowego
(nauczyciele mianowani).
f) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 200 zł zgodnie z pisemną
dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego (sfinansowanie wypłat zryczałtowanych
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej).
g) Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmiany
pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
h) Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmiany pomiędzy
paragrafami w ramach Funduszu Sołeckiego.
i) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:
 zmiany pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Ośrodka Kultury Fizycznej i
Rekreacji w Śmiglu,
 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego
na udział w Programie Szkolny Klub Sportowy (Ministerstwo Sportu i Turystyki).
j) Rozdział 92695 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 12.240 zł na realizacje
programu „Im wcześniej i więcej tym skuteczniej” Ministerstwa Sportu i Turystyki
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polegającego na organizacji zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej.
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