Uzasadnienie
do Uchwały Nr 98/07 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 20 września 2007 roku
Plan dochodów zwiększony został o kwotę 57 780,00 złotych na podstawie
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-400/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.
o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o kwotę 31 464,00 złotych,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-483/07 z dnia 06 września 2007 r.
o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach
wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich
szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.
o kwotę 26 316,00 złotych.
Plan wydatków zwiększony został o kwotę 107 780,00 złotych, w tym:
- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 25 000,00 z przeznaczeniem na bieżące
utrzymanie dróg oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami celem dostosowania
planu finansowego do aktualnych potrzeb.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększony plan wydatków o kwotę 26 200,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych wydatków na zakup brakujących
zestawów komputerowych niezbędnych do prawidłowej pracy w nowym systemie
informatycznym, na szkolenia i koszty przejazdu pracowników spowodowane zmianą
systemu operacyjnego.
- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 21 400,00 złotych spowodowane
zwiększonymi odsetkami z tytułu planowanych komercyjnych kredytów lub pożyczek.
- dział 801 „Oświata i wychowanie”-plan wydatków zmniejszony został o kwotę
18 984,00 złotych , tj.:
zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 316,00 zł na naukę języka angielskiego w klasach
pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesieńgrudzień 2007 r. i ubezpieczenie nowego autobusu 700,00 złotych,
zmniejszenie o 40 000,00 złotych planowanych wydatków na remont pawilonu w ZS Nr 2
w Kłodawie oraz wydatków na zakup materiałów do remontów w wyposażenia w Szkole
Podstawowej w Dębinie 6 000,00 złotych.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”- plan wydatków zmniejszono o kwotę 10 000,00 złotych
w pozycji dodatki mieszkaniowe oraz na wniosek kierownika OPS dostosowany został plan
wydatków związanych z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększony został o kwotę
31 464,00 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników i jednolitego stroju
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększony został o kwotę
22 700,00 złotych na zakup energii - oświetlenie ulic oraz wydatki inwestycyjne związane
z wodociągowaniem miasta.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono o kwotę 10 000,00 złotych
plan dotacji dla GOK z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową .
Przychody zwiększone zostały o 50 000,00 złotych, tj.
-zmniejszone o kwotę 40 000,00 złotych - przeznaczone na remont pawilonów przy ZS Nr 2
- zwiększone o kwotę 90 000,00 złotych na budowę wodociągu w Dębinie.
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