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 Uzasadnienie 

 

do zarządzenia Nr 190/13 Burmistrza Trzcianki z dnia  

22 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 

Trzcianka na 2013 rok 

 
Wprowadza się następujące zmiany dochodów: 

Zwiększa się dochody o kwotę 1.190.136,00 zł, w tym: 

1) 349.141,00 zł - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na 

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez 

gminę (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I. 3111. 392. 2013.3 - 

dział 010 rozdział 01095 § 2010), 

2) 522.656,00 zł – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej  

z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.397.2013.5 – dział 852 rozdział 85214 § 2030).   

3) 271.713,00 zł - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego 

Nr FB - I. 3111. 399. 2013.6 - dział 852 rozdział 85216 § 2030), 

4) 46.626,00 zł – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc 

finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (pismo Wojewody 

Wielkopolskiego Nr FB - I. 3111. 387. 2012.3 - dział 852 rozdział 85295  

§ 2010). 

 

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zadania zlecone 

 W związku z przyznaną dotacją w kwocie 349.141,00 zł zaplanowano 

342.295,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego oraz 6.846,00 zł na pokrycie 

kosztów obsługi przez gminę. 

 

Dział 600 Transport i łączność 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

 Wprowadza się następujące przesunięcia w zadaniach bieżących: 

1) remonty cząstkowe dróg – zmniejszenie o 13.000,00 zł, 

2) remonty i utrzymanie przepustów drogowych – zmniejszenie o 5.000,00 zł, 

3) zakup materiałów na remonty dróg – zmniejszenie o 437,00 zł, 

4) remonty bieżące chodników – zwiększenie o 18.437,00 zł. 

 



 2 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 Zmniejsza się plan wydatków na usługi konserwatorskie o kwotę  

7.000,00 zł, a zwiększa się plan na następujące zadania: 

1) zakup gazu ziemnego – o kwotę 2.000,00 zł, 

2) wywóz nieczystości płynnych – o kwotę 5.000,00 zł. 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

 Przenosi się z § 4300 do § 4700 kwotę 700,00 zł na szkolenia BHP  

oaz do § 3020 kwotę 2.885,00 zł na świadczenia BHP dla pracowników Urzędu. 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 

 Zmniejsza się wydatki na ubezpieczenie majątku i strażaków  

o 1.964,00 zł i przeznacza się na przegląd samochodów strażackich.  

 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

 W związku z przyznaną dotacją celową zwiększa się wydatki o kwotę 

522.656,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.  

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe  

W związku z przyznaną dotacją celową zwiększa się wydatki o kwotę 

271.713,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.  

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zadania zlecone 

 W związku z przyznaną dotacją celową zwiększa się o kwotę 46.626,00 zł 

wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu 

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym:  

na świadczenia 45.306,00 zł oraz na obsługę zadania 1320,00 zł.  

Środki na obsługę pomniejszone zostały o 78 zł od dotacji przeznaczonej na 

wypłatę świadczeń za lata 2011 - 2012. 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

 Zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 33.210,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup pojemników używanych, a zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 

33.210,00 zł z zadania: usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki. 

  


