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Objaśnienia 

    Doprowadza się uchwałą zmieniającą  zgodność WPF  z Uchwałą budżetową: 

 

1. W kolumnie  „Prognoza 2020 roku ” załącznika Nr 1  
• zwiększa się dochody ogółem o kwotę                                                   -           646.484,64 zł 

co stanowi: 
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę                                                       -           643.484,64 zł 
w tym: 

1. zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  w wys. 676.665,64 zł. 
oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących w wys. 1.000,00 zł. 
na podstawie: 

- pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.19.2.2020 z dnia 27 marca 2020 r. 
- pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.6.2020 z dnia 06.04.2020r. 
- pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22.04.2020 r. 
- pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17.04.2020r. 
- pisma MF Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku. 
- informacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 15.04.2020r. 
zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 60.000,00 zł, w ramach przyznanego Grantu na 
realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
 
 

2. zmniejszenie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 1.012,00 zł. 
na podstawie: 
- pisma MF Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku 
 
3.    zmniejszenie z subwencji ogólnej części oświatowej w wys. 33.169,00 zł. 
na podstawie: 
- pisma MF Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku 

• zwiększa się dochody majątkowe  ogółem o kwotę    -  3.000,00 zł. 
 co stanowi: 

a) zwiększenie z tytułu sprzedaży majątku w wys. 3.000,00 zł  
  w tym: ze sprzedaży autobusu szkolnego  AUTOSAN H6-10.03 rok prod. 1999r. 
 
 
 

• zwiększa się wydatki ogółem   o kwotę                                            -        646.484,64 zł 
co stanowi: 

a) zwiększenie wydatków bieżących   o kwotę                                          -       620.984,64 zł 
z tytułu zmian budżetowych 
w tym:  
-) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia  i składki od nich naliczane w wys. -  18.538,00 zł. 
Zmian dokonano na podstawie: 
- pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.19.2.2020 z dnia 27 marca 2020 r. 
- pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.6.2020 z dnia 06.04.2020r. 
- pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22.04.2020 r. 
- pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17.04.2020r. 
- pisma MF Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. 

oraz 
- informacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 15.04.2020r. 
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z tytułu wydatków na realizację projektu pt. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 na zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lelicach i Szkoły 
Podstawowej w Gozdowie, umożliwiających prowadzenie zdalnego nauczania. 
 

b) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę    -      25.500,00 zł. 
z tytułu zmian w   planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych, 
w tym: 
 
1) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 10.100,00 zł dla zad. inw. pn. „ Przebudowa drogi gminnej 
w m. Golejewo – Etap I”  
 
2) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00 zł dla zad. inw. pn. „ Przebudowa drogi gminnej w 
m. Kozice – Etap I”  
 
3) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł dla zad. inw. pn. „ Budowa sieci wodociągowej 
do ogródków działkowych w m. Rempin”, 
 
4) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł dla zad. inw. pn. „ Przebudowa ul. Kasztanowej 
w m. Gozdowo”, 
 
5) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 52.000,00 zł dot. wydatków inwestycyjnych jednostek 
budżetowych na realizację zadania inw. pn.”Przebudowa budynku OSP w m. Lelice”  poprzez wykonanie docieplenia 
budynku ( ściana tylna sali ) oraz wykonanie tynku silikatowo-silikonowego na elewacji frontowej i zachodniej, 
 
6) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł dot. wydatków na zakupy inwestycyjne 
jednostek budż.dla realizacji zad. pn.”Zakup autobusu na dowóz dzieci do szkół”, 
 
7) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł dot. wydatków inwestycyjnych jednostek budż. 
na realiz. zad. inwest. pn.” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem jako obiektu 
małej retencji”, 
 
8) zwiększony został plan wydatków majątkowych  o kwotę 91.400,00 zł na realizację zad. inw. pn.”Utworzenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w m. Gozdowo – etap II”,  
 
9) zwiększony został plan wydatków majątkowych  o kwotę 5.000,00 zł na realizację zad.inw.  pn. 
”Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w m. Gozdowo – etap I” 
 
10) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł dot. wydatków na zakupy inwestycyjne jedn. 
budż. na realizację n/w zadań: 
-) Doposażenie placu zabaw w m. Bombalice     – 10.000,00 zł,  
-) Doposażenie placu zabaw w m. Bonisław     – 10.000,00 zł,  
-) Doposażenie placu zabaw w m. Cetlin      – 10.000,00 zł,  
-) Doposażenie placu zabaw w m. Golejewo     – 10.000,00 zł,  
-) Doposażenie placu zabaw w m. Kowalewo Podborne    – 10.000,00 zł. 
      
 
 
          Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                       /-/    Dariusz Śmigielski  

 


