Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia ... 2016 r.

W planie dochodów (zał. nr 1) i planie wydatków (zał. nr 2) dokonuje się następujące zmian /
przesunięć (wzrost o 5.550,68 zł):
I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, uwzględnienia się darowizny na
realizację działań z zakresu promocji - realizacją pikniku rodzinnego w łącznej wysokości 3.000,00
zł;

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się
odszkodowanie, w związku z posiadanym ubezpieczeniem, związane z uszkodzeniem oświetlenia
miejskiego, w wysokości 2.550,68 zł.
II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się oszczędności
związane z realizacją zdania pn. "Budowa placu zabaw na ul. Katarzyńskiej", w wysokości 6.000,00
zł, z przeznaczeniem ich na wydatki związane z naprawą dróg miejskich;

w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075, uwzględnienia się darowizny na
realizację działań z zakresu promocji - realizacją pikniku rodzinnego w łącznej wysokości 3.000,00
zł;

w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, dokonuje się przesunięcia środków
w kwocie 57.000,00 zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkoły podstawowej; rozdz.
80104 i 80106; dokonuje się przesunięcia kwoty 9.000,00 zł z dotacji przewidzianej dla Klubu
Dziecięcego "Wróbelek" na Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek", w związku z przekształceniem
klubu dziecięcego w przedszkole niepubliczne.

w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, dokonuje się
przesunięcia środków w kwocie 57.000,00 zł do działu 80101 - Oświata i wychowanie, w związku z
koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkoły
podstawowej;

w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa
sie planowane wydatki na zakup usług remontowych w związku z uzyskanym odszkodowaniem na
naprawę uszkodzonego oświetlenia miejskiego, w wysokości 2.550,68 zł; rozdz. 90095, przenosi się
uzyskane oszczędności związane z realizacją zdania pn. "Budowa placu zabaw na ul. Katarzyńskiej",
w wysokości 6.000,00 zł, na wydatki związane z naprawą dróg miejskich.
III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, przenosi się
uzyskane oszczędności związane z realizacją zdania pn. "Budowa placu zabaw na ul. Katarzyńskiej",
w wysokości 6.000,00 zł, na wydatki związane z naprawą dróg miejskich.
IV. Załącznik Nr 5 – planowane dotacje

w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 i 80106; dokonuje się przesunięcia
kwoty 9.000,00 zł z dotacji przewidzianej dla Klubu Dziecięcego "Wróbelek" (rozdz. 80106) na

Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek" (rozdz. 80104), w związku z przekształceniem klubu
dziecięcego w przedszkole niepubliczne oraz dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków w kwocie
11.000,00 zł z zaplanowanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Julianek" na dotację dla
powstałego Przedszkola Niepublicznego "Wróbelek" - wyniku powyższego, uwzględnia się
planowaną dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Wróbelek" w łącznej wysokości 20.000,00 zł.
Wskazaną powyżej zmianę dokonuje się w związku z wnioskiem połączonych Komisji Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia.
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