
UZASADNIENIE 
 

DOCHODY 
1.Dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych budżetu gminy(załącznik nr 1): 

 

W dziale 926-Kultura fizyczna: 

 

- w rozdziale 92695-Pozostała działalność –zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł 

w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego dla gminy w ramach konkursu ,,Granty sołeckie 2019” z 

przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

WYDATKI 

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

(załącznik nr 2): 

 

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo: 

- w rozdziale 01008-Melioracje wodne- zmniejsza się plan wydatków dotyczących melioracji 

związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji zadań ,,Granty 

sołeckie 2019”(2 500,00 zł). 

 

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa: 

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wprowadza się zadanie 

inwestycyjne pn.,,Zakup działki nr 12/55 w Pustarach od KOWR  -13.300,00 zł . 

 

W dziale 710-Działalność usługowa : 

- w rozdziale 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii -dokonuje się zwiększenia 

planu wydatków w związku z zwiększoną liczbą wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

(27 000,00 zł).  

 

W dziale 758-Różne rozliczenia: 

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe- dokonuje się przeznaczenia rezerwy na nie 

przewidziane wydatki związane ze zwiększoną liczbą wydawanych decyzji o warunkach 

zabudowy(27 000,00 zł). 

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie: 

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-  dokonuje się przeniesienia między paragrafami 

(8 500,00 zł)w związku z koniecznością wykonania remontu pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej we Wrzosowie. 

 

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

 

- w rozdziale 90095-Pozostała działalność –dokonuje się przeniesienia między paragrafami 

planu w związku ze szkoleniem bhp dla  pracowników gospodarczych. 

 

 

 



W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

-w rozdziale 92195-Pozostała działalność –zmniejsza się wydatki na organizacji imprez 

gminnych z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów na remont placów 

zabaw na terenie gminy(-24 140,00 zł). 

 
W dziale 926-Kultura fizyczna: 

 

-w rozdziale 92601-Obiekty sportowe- zmniejsza się wydatki bieżące o 13 300,00 zł w 

związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup działki nr 12/55 w miejscowości 

Pustary, 

- w rozdziale 92695-Pozostała działalność –zwiększa się wydatki o kwotę 56 640,00 zł na:     

-remonty placów zabaw na terenie gminy (24 140,00 zł), 

-wprowadza się zadania inwestycyjne związane z otrzymaną pomocą finansową w formie 

dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla gminy w ramach 

konkursu ,,Granty sołeckie 2019” z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych 

na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego tj.: 

-Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu w Skoczowie(11 000,00 zł z czego dofinansowanie 10 000,00 zł, wkład własny 

1 000,00 zł), 

-Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu w Stojkowie(10 500,00 zł z czego dofinansowanie 10 000,00 zł, wkład własny 

500,00 zł), 

-Stworzenie miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu w Skoczowie(11 000,00 zł z czego dofinansowanie 10 000,00 zł, wkład własny 

1 000,00 zł). 

 


