Uzasadnienie
do uchwały Nr 39/07
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 26 marca 2007 roku
Zwiększenie planu dochodów dokonane zostało o kwotę 179 199 złotych.
Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 zostały zwiększone
część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 380 346 złotych i część równoważąca
subwencji ogólnej o kwotę 4 304 złotych.
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 r
dotacje celowe na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych zmniejszone
zostały o kwotę 153 100 złotych (zwiększenia 5 800 złotych, zmniejszenia 158 900 złotych).
Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 zostały zmniejszone
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 53 927 złotych .
Ustalone zostały dochody w wysokości 1 756 złotych w paragrafach, na których wystąpiły
wpływy w trakcie realizacji budżetu .
Plan wydatków zwiększony został o kwotę 499 199 złotych.
Zwiększenia na kwotę złotych 718 861 złotych, w tym dotacja dla ZWiK na budowę studni
50 000 złotych, pomoc dla Województwa Wielkopolskiego na modernizację - przebudowę
chodnika przy ul. Dąbskiej 35 000 złotych, zmiany wynagrodzeń nauczycieli (zwiększona
subwencja) 385 024 zł, dowożenie do szkół 15 000 złotych, budowa wodociągu w ulicy
Przedeckiej 60 000 złotych, budowa boiska wielofunkcyjnego 120 000 złotych.
O kwotę 15 000 złotych zwiększona została dotacja dla GOK na organizowanie masowych
okolicznościowych imprez kulturalnych (np. Dni Kłodawy ).
W planach finansowych jednostki OPS na skutek zmian w wysokościach dotacji na zadania
zlecone i dofinansowanie zadań własnych dokonane zostały odpowiednie zmiany –
zmniejszenia lub zwiększenia .
Na wnioski kierowników jednostek dokonane zostały przeniesienia w planach finansowych
celem dostosowania planowanych wydatków do przewidywanych potrzeb.
Przychody zwiększone o kwotę 265 000 złotych, w tym:
- budowa wodociągu ul. Przedecka
60 000 zł
- budowa studni
50 000 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego
120 000 zł
- modernizacja chodnika przy ul Dąbskiej
35 000 zł
Rozchody zmniejszone zostały o kwotę 55 000 złotych –spłaty rat kredytów lub pożyczek
planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku.

