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Uzasadnienie
Zwiększa się budŜet Gminy Słubice na 2007r. o kwotę :

a) dochodów w wysokości 79 754 zł z tytułu :
-

przyznanej dotacji na rok 2007r. finansowanej z Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach priorytetu „Rozwój
społeczeństwa opartego na wiedzy” , działanie „Zwiększenie dostępu do edukacji –
promocja kształcenia przez całe Ŝycie” ( w dziale 801 –Oświata i wychowanie ).

b) wydatków w wysokości 179 754 zł , z przeznaczeniem na :

- zwiększenie wydatków bieŜących dla Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w

Słubicach na realizację projektu finansowanego z Unii Europejskiej pod nazwą
„Nowoczesna eduk@cja” , w wysokości

79 754 zł ( w dziale 801- Oświata i

wychowanie).

- zwiększenie dotacji podmiotowej, o kwotę 100 000,

organizację

dla SMOK w Słubicach na

obchodów 10 rocznicy obrony miasta przed powodzią, imprezy

zakończenia lata i zorganizowanie doŜynek gminnych. ( w dziale 921- Kultura i

ochrona dziedzictwa narodowego).
Przeniesieniu ulegają dochody Gminy w wysokości 145 000 zł w związku ze

zmianą klasyfikacji budŜetowej ( z § 267 na § 268 ) dochodów uzyskanych z
PEFRON.
Przenosi się planowane wydatki pomiędzy działami w łącznej kwocie

752 790 zł w sposób następujący:
- przesunięcie

wydatków

inwestycyjnych z zadania

”Przebudowa pl.

Bohaterów II etap „ oraz „Droga do KSSSE” i przeznaczenie ich na dokończenia
zadania „Modernizacja Sali SMOK „ – kwota 480 000 zł.
- w

związku z planowanym

wykonaniem prac projektowych dotyczących

budowy kompleksu garaŜy przy ul Chopina przeniesienie wydatków bieŜących na
realizację nowego zadania inwestycyjnego (kwota 19 500 zł).

-zabezpieczenie środków finansowych na promocję gminy i na wykonanie
dokumentów strategicznych Gminy – kwota 80 000 zł.

- w związku z otwarciem ofert na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu

Miejskiego” przesunięcie środków z zaoszczędzonego zadania „Budowa drogi
dojazdowej i parkingu Przedszkole nr 4” – kwota 15 000 zł.

-zaoszczędzone środki z przetargu na skutery dla StraŜy Miejskiej w Słubicach

przeznacza się na wydatki bieŜące ( 2 800 zł).
-zwiększenie

pneumatycznego

środków

z

na

zadania

wentylatorem

Reagowania- kwota 1 540 zł.

-przesunięcie środków

celem

inwestycyjne

doposaŜenia

z wydatków bieŜących

na

zakup

namiotu

Gminnego

Zespołu

na inwestycje na zakup

zmywarko – wyparzarki na wyposaŜenie Przedszkola nr 3 w Słubicach – kwota 5 500
zł.

-zapewnienie środków na zatrudnienie psychologa w Środowiskowym Domu

Pomocy Społecznej w Słubicach – kwota 10 000 zł.
-zwiększenie

planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w

związku z otwarciem oferty na wykonanie stanu zdrowotnego kasztanowców

rosnących w Słubicach – kwota 250 zł.
-w

wyniku

rozstrzygnięcia

konkursów

na

„Akcję

lato”

zwiększenie

planowanych wydatków dla jednostek budŜetowych gminy ( szkoły ) oraz dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na kwotę 48 200 zł.

- zamiana zadania w związku przedłuŜającym terminem naboru wniosków na

dofinansowanie , środki na planowaną budowę boiska przenosi się na zadanie
„Doprowadzenie wody do boisk piłkarskich OSiR- kwota 40 000 zł.
- utworzenie nowego zadania

inwestycyjnego „Budowa klatki dla kibiców

przyjezdnych na stadionie OSiR – kwota 50 000 zł.
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