Załącznik do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr XVIII/172/04
z dnia 28 maja 2004r.

Uzasadnienie
1. Zwiększenie budŜetu gminy na 2004r o kwotę 32.005 zł.
wynika z :
a) przyznania dotacji celowej na zadania zlecone z budŜetu państwa z przeznaczeniem na
pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. zgodnie z pismem
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. Nr DGW-980-5/-4 z 26
kwietnia 2004r.
W ramach działu 751, rozdziału 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego, przeznacza
się wydatki na sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposaŜenia lokali wyborczych,
miejsc na ogłoszenia, wydatki kancelaryjne komisji obwodowych, wydatki związane z
uŜywaniem lokali oraz inne ( transport , łaczność, oznaczenie lokali, koszty przejazdów
członków obwodowych komisji wyborczych) - kwota 9.405 zł
b) zwiększenie dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie , z tytułu najmu :
- w rodziale 80101 - Szkoły podstawowe, pomieszczeń mieszkalnych w budynku po
zlikwidowanej szkole w Drzecinie oraz podpisanie umowy z SMOK na pomieszczenia
przeznaczone na świetlicę wiejską. Planuje się roczne dochody w wysokości 14.200 zł.
Jednocześnie zwiększenie planu wydatków na zakup opału , energii elektrycznej i usługi
komunalne.
- w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, pomieszczeń
kuchennych po Przedszkolu Samorządowym nr 6 - kwota 8.400 zł. W związku z powyŜszym
zabezpieczenie w planie wydatków na podatek od nieruchomości.
Dodatkowo planuje się zakup zespołu komputerowego i programów : księgowego i
kasowego.
2. Przenosi się planowane dochody budŜetu w kwocie 295.798 zł.

W ramach działu 758 - RoŜne rozliczenia, zmiana mylnej klasyfikacji budŜetowej . Część
subwencji wyrównawczej z budŜetu państwa powinna być ujęta w rozdziale 75807.
3. Przenosi się planowane wydatki budŜetu w kwocie 13.660 zł.
a) W ramach działu 801, rozdziału 80110 - Gimnazja , zmniejszenie wydatków
inwestycyjnych w Gimnazjum nr 2 poprzez zakup kserokopiarki w systemie leasingu o
wartości 2.800 zł, w ramach wydatków bieŜących. Planuje się dodatkowo zakupienie zespołu
komputerowego , aparatu cyfrowego i telewizora z DVD.
Zmniejszenie planu wydatków na usługach remontowych z równoczesnym zwiększeniem
planu wydatków na zakup materiałów i wyposaŜenia , poniewaŜ planowany remont wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych została wykonana w systemie gospodarczym -

1

własny pracownik - elektryk wymienił zakupione świetlówki, bez potrzeby zakupu usługi kwota 13.000 zł
b) w ramach działu 851, rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zabezpieczenie
środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla osoby prowadzącej
Świetlicę Opiekuńczo - Wychowawczą mieszczącą się przy Szkole Podstawowej w
Kunowicach - kwota 660 zł.
sporządziła B.Wesołowska
13.05.2004r.

2

