Uzasadnienie
do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach
Nr VI/46/2011
z dnia 31 marca 2011 r.

Zmienia się dochody budżetu Gminy w sposób następujący:

- zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 84 301,00 zł z tytułu:

a) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla JST przez Ministra
Finansów
( dział 801 - kwota 64 701,00 zł),
b) zmniejszenia wpływów z tytułu opłat uiszczanych przez członków rodzin, za
pobyt mieszkańców Gminy Słubice w Domu Pomocy Społecznej (w związku z
ich śmiercią)
( dział 852 – kwota 19 600,00 zł).

Zmienia się wydatki budżetu Gminy w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 224 776 ,00 zł z tytułu:

a) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla JST
( dział 801 - kwota 64 701,00 zł),
b) zmiany sposobu finansowania w roku 2011 wypłat zasiłków stałych oraz
składek zdrowotnych od nich odprowadzanych ( w pierwotnym planie
budżetowym Gmina współfinansowała w/w wydatki )
( dział 852 – kwota 160 075,00 zł),

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 160 075,00 zł tytułu:

a) kosztów postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków, opłat i
nieopodatkowanych należności budżetowych
( rozdział 75647 – kwota 15 075,00 zł),
b) konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Słubice
( dział 90015 – kwota 100 000,00 zł),
c) kosztów obsługi bazaru w związku z wydłużeniem o 6 miesięcy (do końca
roku 2011 roku) terminu oddania do użytku nowego bazaru OSIR
( rozdział 90095 – kwota 45 000,00 zł),

- przenosi się wydatki z tytułu:

a) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność ”
- kwotę 1 200,00 zł z paragrafu 4017 do paragrafu 4047 w celu dostosowania planu
wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników w projekcie
SEMS,
b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” pomiędzy poszczególnymi działami w celu
dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej
w ramach bieżących wydatków własnych,
c) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach wydatków majątkowych w
związku ze zmianą sposobu finansowania w roku 2011 zadania inwestycyjnego
„Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Kunowicach”

– kwota

600 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2011 – w kwocie 300 000,00 zł
oraz w roku 2012 – w kwocie 300 000,00 zł ).
- w związku z w/w zmianami pozostałe środki w kwocie 300 000,00 zł przeznacza
się na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego współfinansowanego z
budżetu UE pn. „Moja mała Ojczyzna – budowa terenów rekreacyjnych w 5
sołectwach Gminy Słubice” ( Kunice, Rybocice, Świecko, Nowe Biskupice, Lisów ),
całkowita wartość zadania wynosi - 625 000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w roku 2011 – w kwocie 300 000,00 zł oraz w
roku 2012 – w kwocie 325 000,00 zł.
W/w zadania zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

