Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019
1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:
a) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wzrost dochodów o kwotę
78 750 zł z uwagi na planowaną do otrzymania dotację z Urzędu Marszałkowskiego
na realizację zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m
– Śmigiel ul. Słoneczna”.
b) Rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 2.000 zł w związku z aktualizacją
dochodów (wpływy z tytułu udzielania ślubów).
c) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie
o kwotę 32.800 zł zgodnie z pisemną dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.
2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:
a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:
 zwiększenie zakupu materiałów o kwotę 6.000 zł oraz zmniejszenie zakupu usług
o kwotę 950 zł w związku ze zmianami dokonywanymi w ramach funduszu
sołeckiego (przesunięcie między działami);
 przesunięcie kwoty 100.000 zł z zakupu usług na zadanie majątkowe: „Przebudowa
ulicy Krótkiej w Nietążkowie, w tym udział funduszu sołeckiego Sołectwa
w Nietążkowie w kwocie 25.565,66” w związku z pracami dodatkowymi oraz
wzrostem cen usług.
 Utworzenie zadania majątkowego: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów
rolnych o szer. 4 m – Śmigiel ul. Słoneczna” o wartości 250.000 zł
 Przesunięcie kwoty 171 250 zł z paragrafu zakup usług pozostałych na powyższe
zadania majątkowe.
b) Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – zwiększenie o kwotę 2.000 zł wpłat na
państwowy fundusz celowy z uwagi na planowane dofinansowanie zakupu kamizelek
taktycznych dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Śmiglu.
c) Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne – przesunięcie między paragrafami kwoty
60.500 zł i utworzenie zadania majątkowego: „Dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym 4x2 typu kontener powyżej 3t
do 3,5 t dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietążkowie”
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f) Dział 801 Oświata i wychowanie – zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami na
wniosek dyrektora szkoły, polegające na przesunięciu kwoty 753 zł w celu zapewnienia
środków na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy.
g) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie
o kwotę 32.800 zł zgodnie z pisemną dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.
h) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na wniosek sołectw
w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.
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