Uzasadnienie
do zmian w planie dochodów i wydatków

DOCHODY:

W dziale 700, rozdz. 70095 §0870 – tworzy się plan na kwotę 30.000 zł z tytułu
sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Bronisław.
W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja tworzy się plan w
§ 6290 na kwotę 150.000 zł – są to

środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego

przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (budowa hali) – aneks nr 7 do umowy Nr 226/97/001.
W dziale 756, rozdz. 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych
dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 40.896 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia
12.02.2007 r Nr ST3 – 482 – 3/2007.
W dziale 758, rozdz.75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 76.172 zł zgodnie z
pismem Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 Nr ST3 – 4820-3/2007.
W dziale 852 – pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu
dotacji celowych w działach jak niżej:
85212 -

184.000 zł

85213 -

6.300 zł

85214 -

22.100 zł

W/w zwiększeń dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z
dnia 20.02.2007 Nr WFB.I.3011/W/1/2007.
Natomiast w rozdz. 85219 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20.700 zł zgodnie z
decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.02.2007 r Nr WFB.I.3011/W/1/2007 r.

WYDATKI:
Zmiany w planie dochodów powodują analogiczne zmiany w planie wydatków.
Ponadto w dziale 600, rozdz. 60016 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4270 – zakup
usług remontowych na kwotę 50.000 zł i przenosi się ją do § 6050 – wydatki inwestycyjne na
przebudowę drogi Bożejewice przy współudziale środków z FOGR – kwota 30.000 zł , do rozdz.
70095 – gospodarka mieszkaniowa § 6050 – wydatki inwestycyjne przenosi się kwotę 175.000 zł z

przeznaczeniem na wykup nieruchomości przy ul. Michelsona (kredyt). W/w kwota zostaje zdjęta z
wydatków inwestycyjnych w dziale 900, rozdz. 90095 z inwestycji pn.: „Rozdzielanie kanalizacji
ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Strzelnie I etap” (pożyczka WFOŚiGW)
Ponadto w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r. dokonuje
się korekty kwoty dotacji z budżetu dla Przedszkoli.
W planie przychodów i rozchodów budżetu na 2007 zmianie ulega kwota kredytów
(zwiększenie o 175.000 zł) oraz kwota pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE (zmniejszenie o 175.000 zł).
Zmianie uległa prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne. W rubryce
kwota długu na dzień 31.12.2006 r. wprowadzono dane ostateczne, wynikające ze sprawozdania
Rb-Z na dzień 31.12.2006 r. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i
poręczeń.
W planie wydatków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01009 – spółki
wodne § 2830, dokonuje się korekty zapisu nazwy paragrafu, który otrzymuje brzmienie: dotacje
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

