Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019:
Zmian w budżecie miasta dokonuje się w związku z:
Zwiększeniem dochodów:

1.

 Dział 750- Administracja publiczna, § 0950

- Wpływy z tytułu kar, odszkodowań

wynikających z umów o kwotę 2.460,50 zł zwiększa się dochody uzyskany z wypłaty
odszkodowania,
 Dział 855 – Rodzina, § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się
dochody o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki bieżące
w rozdz. 85501 – Świadczenia

wychowawcze. Zmiany dokonuję się w związku

z otrzymanymi dochodami z tytułu pobranych niesłusznie lub nadmiernej wysokości
świadczeń wychowawczych, które zostaną przekazane do Wojewody Opolskiego,
Zwiększeniem przychodów:

2.

 § 955 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o
kwotę 3.068,96 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w
Prudniku. Dotacja w łącznej kwocie 10.00,00 zł, stanowić będzie dofinansowanie do
zakupu paliwa i środków pianotwórczych.
Przeniesieniem wydatków:

3.

 Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 3.200 zł wydatki bieżące przeznaczone na
wynagrodzenia, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w
dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność,
 Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, rozdz. 75095 –
Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł, jednocześnie
o kwotę 45.147,00,00 zł zwiększa się wydatki bieżące w dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z
przeznaczeniem na zapłatę dla powiatu kwoty uzyskanej ze sprzedaży działek nr 837/13
i 837/14. W związku z niewykorzystaniem nieruchomości na cel dokonania darowizny
Zarząd Powiatu w Prudniku odwołał darowiznę nieruchomości.

 Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł wydatki bieżące, jednocześnie zwiększa się o kwotę
25.382,46 zł wydatki bieżące w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na remonty mieszkań
komunalnych

Głogówek, 8 kwietnia 2019r.
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