
Uzasadnienie do Uchwaly Nr III/13/2014

Rady Gminy w starej Kornicy z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w planie budietu na 2014 rok.

Uchwala Nr XXXVII|209120I3 Rady Gminy w Starej Komicy z dnia3O grudnia 2013
roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na20l4 rokzostalazmieniona uchwala Rady
Gminy Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 rck.

Plan bud2etuna20l4 rok zostal zmieniony nastgpuj4co:

1. Zwigkszono dochody biehqce, o kwotg 10.Ig2,00 zl,
2. Zwigkszono dochody maj4tkowe , o kwotg 16.500,00 zN,

3. Zmniejszono dochody maj4tkowe, o kwotg 10.000,00 zl,
4. Zwigkszono wydatki bieh ce, o kwotg 11I.434,32 zl,
5. Zmniqszono wydatki bieiqce, o kwotg 85.865,49 zN,

6. ZwiEkszono wydatki maj4tkowe , o kwotg 29.511,00 zl,
7. Zwigkszono deficyt o kwotg 38.397,83 zl, do kwoty 3.032.142,95 zl, ld6ry zostanie

pokryty nastgpuj4co:
- wolnymi Srodkami, kwota 7I.185,99 zN,

- nadwyzk4 budZetowq zlatubieglvch, kwota 2.960.956,96 zl,

Zmiany planu dochod6w dotyczq:

1. Dzialu 756- Dochody od os6b prawnych, od os6b frzycznych i od innych jednostek
nieposiadaj4cych osobow<lSci prawnej oraz wydatki zwipzane z ich pobor em , rczdzial
756L5 - Wptywy z podatku rolnego, lesnego podatku od czynnoSci cyr,vilnoprawnych,
podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,

$0340- Podatek od $rodk6w transportowych zwigkszenie , o kwotg 6.293,00 zl,
2. Dziatu 801- OSwiata i wychowanie, rozdzial 80110- Gimnazja,$ 2007 - Dotacje

celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz
Srodk6w o kt6rych mowa w art.5 ust.l pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy , lub platnoSci
w ramach budzetu srodk6rv europejskich, zwigkszenie o kwotg g2g,00 zl,

3. Dzialu 852 - Pomoc spoleczna i wynika z nastgpuj4cej decyzji :

- tozdzial85213- Sktadki naubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce
niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej , niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczqce w zajqciach w centrum integracji spolecznej, $2030- Dotacje
celowe otrzymane z bu<Izetu pafstwa na realizacjg zadafi bieaqcych z zal<resu
administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin)
ustawami - zwigkszenie kwota 61,00 zl, - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr
37712014 z dnia 14 listopada2}I4 rok .

4. Dzialu 754- Bezpieczefstwo publiczne i ochrona przeciwpoaarowa, rozdzial75412 -
Ochotnicze straZe poharne, $6260- Dotacje otrzymane z paristwovrrych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i
zakup6w inwestycyjnych jednostek sektora finans6w publicznych, zwigkszenie o
kwote 16.500.00 zl.



5' DziaLu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska , rozdzial 90001-
Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d, $6290- Srodki na dofinansowanie wlasnych
inwestycji gmin ( zwiyk6w gmin), powiat6w ( zwiryk6w powiat6w), samorzqd6w
wojew6dztw, pozyskane rz innych ir6del, zmniejszenie planu o kwotg 10.000,00 zl,

Zmiany w planie wydatk6w na2}l4 rok dotycz4:

1. Dzial010 - Rolnictwo i lowiectwo,
- rozdzial 01041 - Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2007-2013 , g 6059-
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych, zwigkszenie o kwotg 22.500,00 zl, z
przeznaczeniem na ,,Utwardzenie placu manewrowego przy budynku osp w
miejscowo5ci Stare Szpaki ",

2. DziaN 750- Administracja publiczna ,

- rozdzial75023 -Urzgdy gmin(miast i miast na prawach powiatu), , $ 4610 - Koszty
postgpowania s4dowego i prokuratorskiego - zwigkszenie o kwotg 13.000,00 zl, z
ptzeznaczeniem rra koszty komornicze przy prowadzonym postgpowaniu
egzekucyjnym,
- rozdzial 75095- Pozostala dzialaInoill, $4110- Skladki naubezpieczeniaspoleczne -
zwigkszenie o kwotE 2.000,00 zN, $4120- Skladka na Fundusz Pracy , zwigkszenie o
kwotg 400,00 zl, zprzeznaczeniemna koszty ubezpieczenia

3. DziaN 752- Obrona narodowa , rozdzial 75212 - Pozostale wydatki obronne,
zwigkszenie planu w $ 4210- Zakup material6w i wyposazenia, o kwotg 500,00 zl,
zmniejszenie planu w $ 4300- zakup uslug pozostalych, o kwotg 500,00 zl,

4. Dzial 754- Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpoaarowa , rozdzial 15412-
Ochotnicze strahe polarne, zwigkszenie w $3030- R62ne wydatki na ruecz os6b
frzycznych , kwota 10.000,00 zl, z przeznaczeniem na ryczalt strazakom
uczestnicz4cym w akcji ratunkowej, $6050- Wydatki inwestycyjne jednostek
budZetowych, o kwotg 7 "0fi,00 zl, z przeznaczeniem na modernizacie straznicy w
Wygnankach.

5. DziaN 801- O5wiata i wyclhowanie , rozdzial80101 - Szkoly podstawowe zwigkszenie
planu, $ 4210- Zakup material6w , kwota 46.000,00 zl, $ 4260- Zakup energii,
zmniejszenie planu o kwotg 64.000,00 zN, S 4270- Zakttp uslug remontowych
zwigkszenie planu, o kwortg 4.000,00 zl, $ 4300- Zakup uslug pozostalych zwigkszenie
planu, o kwotg 4.000,00 zl, rozdzial80110- Gimnazja, $ 4017- wynagrodzenie
osobowe pracownik6w, zwigkszenie planu o kwotg 828,00 zl, z przeznaczeniem na
WplatQ wynagrodzenia pracown ika realizuj4cego proj ekt,,yangster',

6. Dzial852- Pomoc spoleczna,
- rozdzial85206- Wspieranie rodziny, $ 4110- Sktadki na ubezpieczenia spoleczne,
zwigkszenie planu kwota 705,83 zN, $4170- Wynagrodzenia bezosobowe , zwigkszenie
planu o kwotg 1.600,00 zl, zprzeznaczeniemna wynagrodzenie pracownika - asystent
rcdziny , zmniejszenie planu w $ 4300- Zaktry uslug pozostalych , o kwotg 19.268,00
zl, zmniejszenie planu w $4410- Podr62e sluzbowe krajowe o kwotg 100,00 zN,

zmniejszenie planu w $47OO-Szkolenia pracownik6w niebgd4cych czlonkami korpusu
stuZby cywilnej, o kwotg 250,00 zl,
- rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne , Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ,
zmniejszenie planu w $ 4210- Zakup material6w i wyposaZenia, o kwotg 398,00 zN,



zwigkszenie planu w g4ii00- zakup ustug pozostalych, o kwotg 39g,00 zl, $ 4610-
Koszty postepowania s?dowego i prokuratorskiego , o kwotg 200,00 zN,

- rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobieraj4ce niekt6re Sviladczenia z pomocy spolecznej , niekt6re Swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestnicz1ce w zajgciach w centrum integracji spolecznej,
$ 4130- Skladki na ubezpieczeniazdrowotne - zwigkszenie planu o kwotg 61,00 zN,
- tozdzial85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpi eczeniaemerytalne
i rentowe, $ 3110- Swiadczenia spoleczne , zwigkszenie o kwotg r.000,00 zN, z
przeznaczeniem na wyptratg zasilku celowego,
- rozdzial85215- Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie planu z $ 3110- Swiadczenia
spoleczne o kwotg 6,49 zl, zwigkszenie planu w $ 4210- zakup material6w i
wyposaZenia o kwotg 6,49 zl,
- rozdzial 85219- Osrodki pomocy spolecznej- zwigkszenie planu wydatk6w w
$4210- Zakup material6w i wyposaZenia, o kwotg 2.500,00 zN,

- tozdzial85228- tJstugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze zwigkszenie
planu w $4110- Skladki na ubezpieczenia spoleczne o kwotg 472,00 zN,w S 4120-
Skladka na Fundusz Prucy, o kwotg 81,00 zl, w $ 4170- wynagrodzenia bezosobowe,
o kwotg 420,00 zl, zmniejszenie planu w $ 4300- zakup ustug pozostalych , o kwotg
420,00 zl,
- rozdziaN 85295 Pozostala dzialalnoSi, $ 3110- Swiadczenia spoleczne,
zmniejszenie planu o kwotg 762,00 zN, z przeznaczeniem na realizacjg rz4dowego
programu wspierania os6b uprawnionych do Swiadczenia pielggnacyjnego,
zwigkszenie planu w $ 4210 - zakup material6w i wyposazenia, o kwotg 60r,00 zl,
oraz zwigkszenie planu w $ 4300- Zakup uslug pozostalych, o kwotg 7.500,00 zl, z
przeznaczeriem na pokrycie koszt6w dowozu posilk6w do szk6l.

7. DziaN 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ,rozdzial g5415- pomoc
materialna dla uczni6w 5 3240- Stypendia dla uczni6w- zwigkszenie planu o kwotg
15.000,00 zl, z przeznac:zeniem na udzialwlasny gminy w wyplacie stypendium i
zasilk6w dla uczni6w.

ulinska


