Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach nr L/475/06
z dnia 26 października 2006r.

1.Zwiększa się budŜet Gminy Słubice o kwotę :
- dochodów w wysokości 331 446 zł
a) Wprowadza się do budŜetu gminy środki finansowe znajdujące się na subkoncie
oraz dochody z tytułu zwrotu podatku vat ( w dziale 758 – RóŜne rozliczenia - kwota
278 091 zł );
b) Ponadplanowe dochody z tytułu opłat za przedszkole ( w dziale 801 – Oświata i
wychowanie - kwota 42 000 zł ):
c) Darowizny przekazane przez:
- osobę prywatną na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na
wypłatę świadczeń społecznych dla osób potrzebujących ( w dziale 852- Pomoc
społeczna – kwota 1 355 zł );
- Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną ze wskazaniem na
bezpieczeństwo Gminy. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zakupu
samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach ( w dziale 750 –
Administracja publiczna – kwota 10 000 );
- wydatków w wysokości 441 446 zł.
a) W związku z wystawieniem przez właściciela, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
nieruchomości na sprzedaŜ w drodze przetargu, niezbędne jest zwiększenie planu
wydatków na nabycie nieruchomości ( w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –
kwota 200 000 zł );
b) Zabezpieczenie środków na dokonanie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie ulic Łokietka , Krzywoustego i Krótkiej ( w dziale 710Działalność usługowa – kwota 20 000 zł);
c) Przeznaczenie środków finansowych na wydatki bieŜące i na zakup sprzętu
komputerowego. Pierwotnie planowano , Ŝe inwestycja ta zostanie zrealizowana w
ramach projektu „Wrota Słubickie”. PrzedłuŜająca się procedura przetargowa nie
rokuje szans na zakupu komputerów w bieŜącym roku ( w dziale 750 – Administracja
publiczna – kwota 76 091 zł );
d) Ponadplanowe dochody w oświacie przeznacza się na pokrycie wydatków
bieŜących ( w dziale 801 - Oświata i wychowanie – kwota 42 000 zł );
e) Przekazanie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słubicach z
przeznaczeniem na remont w szpitalu pomieszczeń nowo powstałego oddziału
urazowo – ortopedycznego ( w dziale 851 – Ochrona zdrowia – kwota 60 000 zł );
f) Zwiększenie planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zapłatę
zobowiązań z tytułu sprawienia pochówków ( w dziale 852 – Pomoc społeczna –
kwota 13 355 zł ).
g) Dodatkowa dotacja dla SMOK w Słubicach na zorganizowanie Jarmarku
BoŜonarodzeniowego i Sylwestra dla mieszkańców Gminy ( w dziale 921- Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 20 000 zł ).

h) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach
(w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - kwota
10000 zł );
2. Przenosi się planowe dochody budŜetu w kwocie 315 000 zł.
Zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych
w związku liczbą zawartych umów oraz wpłatami za lata ubiegłe
Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaŜy nieruchomości.
3. Przenosi się planowe wydatki budŜetu w kwocie 402 087 zł.
a)W wyniku występujących oszczędności wynikłych z rozstrzygnięcia przetargów
oraz realizacji projektów (City Twins) zwiększa się wydatki bieŜące na kwotę
130 087 zł,
b) Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym,
z przeznaczeniem na likwidację kotłowni olejowych z zamianą na gazowe – kwota
160 000 zł
c) Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wiata autobusowa w Drzecinie kwota 8 000 zł
d) Oszczędności na zadaniu inwestycyjnym w Przedszkolu nr 1 przeznacza się na
zakup urządzeń terenowych – kwota 4 000 zł .
f) W związku ze zmianą przepisów oraz koniecznością dostosowania klasyfikacji
budŜetowej, przenosi się środki finansowe na dotację celową dla Szpitala w
Słubicach – kwota 100 000 zł .
Ogółem dla Samodzielnego Publicznego
celową w wysokości 160 000 zł.
sporządziła
B. Wesołowska
26.10.2006r.

ZOZ w Słubicach

przyznano dotację

