Uzasadnienie do uchwały Nr 398/10
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 26 lutego 2010r.
Dochody zwiększyły się o kwotę 195 900,00.
Gmina Kłodawa otrzyma dotację od Wojewody Wielkopolskiego na kontynuację akcji
dożywiania w 2010r.
Dochody zmniejszyły się o 361 603,00 na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów
Wydatki zwiększono o sumę 1 210 580,00 a najważniejsze z nich to:
-budowa wodociągu w Jaczewach 450 000,00(realizacja inwestycji w 2010r.)
-wykupy nieruchomości pod drogi 15 000,00
-zmiana klasyfikacji-wyceny nieruchomości 33 500,00
-koszty wpisu do hipoteki-przeniesienie z par.4300 - 3 000,00
-dożywianie-środki z dotacji 195 900
-rozbudowa GOK 496 080,00(środki niewykorzystane w 2009r)
-dotacja dla KS Górnik w ramach sportu kwalifikowanego 8 000,00
-energia el.i woda na stadionie-8 000,00
Zmniejsza się wydatki o kwotę 56 916,00 a najważniejsze to:
-przeniesienie na wyceny i wykupy-48 000,00
-plan ZFŚS-administracja – 4 416,00
- zmiana klasyfikacji-wpis na hipotekę – 3 000,00
W związku z powyższymi zmianami zmieniono załączniki do uchwały budżetowej.
Przewodnicząca Rady
/-/Jadwiga Jaroniewska
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Zmiany w projekcie zmian do uchwały budżetowej dokonuje się kilku powodów:
1.Wpłynęło pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/10 na podstawie którego należy
pomniejszyć plan dochodów – subwencja oświatowa- o 361 603,00zł.
2.W ubiegłym roku nie realizowano planowanej inwestycji-budowa wodociągu
w Janczewach.
Gmina Kłodawa w 2010r.podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego
o zwrot części poniesionych wydatków po realizacji inwestycji.
3.Koszty rozbudowy GOK w ubiegłym roku wyniosły 453 920zł co skutkuje tym, że różnicę,
oprócz środków już przyjętych w budżecie , Gmina będzie musiała zapłacić wykonawcy w
2010r.
Tak znaczne zwiększenie planu wydatków 2010r zwiększy co prawda deficyt budżetu, jednak
środki finansowe na sfinansowanie części inwestycji z 2009r. będą pochodzić z wolnych
środków za 2009r.
(Wolne środki pochodzą m.in. stąd, że nie wszystkie wydatki zostały wykonane).
Nie spowoduje to zwiększenia planowanych na 2010r przychodów z tytułu kredytów.
Zmiany w załączniku o funduszu sołeckim podyktowane są tym, że w sołectwach odbywają
się zebrania wiejskie, na których zapadają decyzje o zmianie przeznaczenia części środków
pochodzących z funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki jako całość wydatków nie ulega zmianie.
Dostosowując uchwałę budżetową do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych
dołączono do uchwały kolejny załącznik będący zestawieniem wszystkich dotacji udzielanych
przez gminę.

4

