
 

UZASADNIENIE 
 

DOCHODY 
1.Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu 

gminy(załącznik nr 1): 

 

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

- w rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -dokonuje się 

zmniejszenia dochodów o planowaną dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie dotyczące ,,Usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap IX”(32 364,00 zł ) oraz udział 

mieszkańców w realizacji zadania w wysokości 58 446,00 zł.  

Całkowity koszt zadania 90 810,00 zł. 

 

WYDATKI 

 
1.Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy 

(załącznik nr 2): 

 

W dziale 600-Transport i łączność: 

 - rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w celu 

wprowadzenia zadania pn.,, Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Dygowo-ulica 

Kołobrzeska poprzez utwardzenie  kruszywem łamanym (60 000,00 zł). 

W dziale 710- Działalność usługowa: 

- w rozdziale 71035-Cmentarz- dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z wywozem 

nieczystości z cmentarzy komunalnych (21 000,00 zł). 

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie: 

-w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe-  dokonuje się urealnienia planu m.in. w związku ze 

zwolnieniem z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień, maj 2020 r             

(-255 282,56 zł), 

-w rozdziale 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-  dokonuje się 

urealnienia planu m.in. w związku ze zwolnieniem z opłacania należności z tytułu składek za 

marzec, kwiecień, maj 2020 r (-50 000,00 zł), 

-w rozdziale 80104-Przedszkola-  dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących opłat za 

dzieci z gminy Dygowo uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (40 000,00 zł), 

-w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego-  dokonuje się urealnienia planu 

m.in. w związku ze zwolnieniem z opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień, 

maj 2020 r.(-190 000,00 zł), 

-w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół-  dokonuje się urealnienia planu                        

(-10 000,00 zł), 

-w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego-dokonuje się urealnienia planu (282,56 zł). 

 

W dziale 852-Pomoc społeczna- dokonuje się urealnienia planu (przeniesień między 

rozdziałami)do rzeczywistych potrzeb GOPS w Dygowie. 



 W dziale 855-Rodzina -dokonuje się urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie. 

 

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

- w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-dokonuje się zwiększenia 

wydatków dotyczących dopłat do MWiK Sp.z o.o. dla odbiorców-gospodarstw domowych za 

odprowadzanie ścieków 134 000,00 zł, 

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi- dokonuje się zwiększenia 

wydatków dotyczących opłat za odbiór i za zagospodarowanie odpadów komunalnych 

300 000,00 zł, 

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-dokonuje się 

zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 021,50 zł w związku z realizacją zadania 

dotyczącego ,,Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap 

IX”(dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie- 32 364,00 zł oraz udział mieszkańców 58 446,00 zł).Całkowity koszt zadania 

90 810,00 zł. 

 

 
 


