Uzasadnienie do uchwały Nr 403/10
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 31 marca 2010r.
Dochody zwiększyły się o kwotę 136 587,00 w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone i
dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez OPS-36 587,00 a także z tytułu zwiększonej
opłaty eksploatacyjnej za 2009r 100 000,00
Wydatki zmniejszyły się o kwotę 960 790,00 w tym.najważniejsze
-budowa wodociągu w Jaczewach 500 000,00
-pomoc dla powiatu-droga Kłodawa-Rybna – 300 000,00
-szkoły podstawowe-dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 685,00
-materiały - szkoły podstawowe 5 480,00
-zakup pomocy naukowych 4 580,00
-zakup energii-szkoły podstawowe 9 500,00
-dotacja dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia-oddziały 0 8 100,00
-zakup materiałów-oddziały 0 5 050,00
-usługi pozostałe oddziały 0 1 910,00
-przedszkole-dotacja dla stowarzyszenia 4 897,00
-wynagrodzenia-przedszkole 2 264,00
-materiały-przedszkole 6 400,00
-energia-przedszkole 5 000,00
-gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 891,00
-gimnazjum usługi remontowe 12 000,00
-gimnazjum-pozostałe usługi 1 500,00
-stołówki materiały 6 600,00
-świetlice szkolne-materiały 3 500,00
Wydatki uległy zwiększeniu w wys.1 362 032,00 a najważniejsze
-wydatki istniejące w budżecie jednak określone do tej pory w świetlicach-zmiana klasyfikacji
29 950,00
(udział gminy w odnowie wsi-projekt złożony do dofinansowania przez Marszałka.
Gmina podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o zwrot poniesionych wydatków
66 859,00
-środki na utrzymanie dróg-usługi 222 535,00
-zwiększenie dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia-rozliczenie wg
metryczki subwencji oświatowej na 2010 130 038,00
-środki na dotację celową dla Gminy Grzegorzew na pokrycie części wydatków związanych z
uczęszczaniem dzieci z naszej Gminy do punktu przedszkolnego w Borysławiach 7 000,00
-remonty w szkołach 482 000,00
-dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego gimnazjum 19 130,00
-uzm.zlecenia-dowożenie 6 600,00
-oświata odpisy na ZFŚS 24 315,00
-przeciwdziałanie alkoholizmowi-zwiększenie planu wydatków z powodu niewykorzystania
wszystkich zaplanowanych wydatków w 2009r. 38 500,00
-wynagrodzenia-OPS-środki z dotacji 30 500,00
-ZUS w OPS-środki z dotacji 4 752,00
-zakup materiałów-utrzymanie psów 2 000,00
-zwiększenie dotacji dla ZBiUK-zakup sprzętu 7 000,00
-środki związane z realizacją inwestycji-GOK 250 000,00
W związku ze zmianami dokonano mian w załącznikach do uchwały budżetowej.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Jaroniewska
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