
Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 21/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2013 
r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok

Zmiany  w  dochodach  i  wydatkach  wprowadza  się  w  związku  
z otrzymanym zawiadomieniem  o zwiększeniu planu dotacji celowych dla gminy 
Trzcianka  na  2013  rok  oraz  koniecznością  wprowadzenia  przeniesień  między 
paragrafami wydatków.

Wprowadza się następujące zmiany dochodów:

Zwiększa  się  plan  dochodów  gminy  Trzcianka  o  kwotę  33.711  zł,  
w  związku  ze  zwiększeniem  planu  dotacji  w  dziale  751  rozdział  75109  §  2010 
(zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego w Pile - pismo Nr DPL-3101-3/13) na 
zadania związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia w 
dniu 10 marca 2013 r. przedterminowych wyborów burmistrza. 

Wprowadza się następujące zmiany wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

W wydatkach  na  realizację  umów  zleceń  przenosi  się  kwotę  3.171  zł  
z § 4170 do: 

• § 4110 – kwota 2.719 zł, 
• § 4120 – kwota 452 zł. 

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 

Zmniejsza  się  wydatki  na  materiały  biurowe  (§  4210)  o  kwotę  16.672  zł. 
Zwiększa  się  o  16.672  zł  wydatki  na  utrzymanie  sieci  komputerowej  (§  4430),  
w tym: 1.500 zł podpis elektroniczny, 5.633,40 zł ochrona antywirusowa, 6.696,62 zł 
LEX, 2.841,30 zł edytor aktów prawnych.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
Przenosi się w zadaniu „Uroczystości rocznicowe” z § 4210 do § 4300 kwotę 

120  zł  na  przeprowadzenie  koncertu  w  związku  z  organizacją  obchodów  282 
rocznicy nadania Trzciance praw miejskich.

Przenosi  się  z  §  4300  do  §  4210  kwotę  1.000  zł  bez  zmian  
w poszczególnych zadaniach.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 



wybory  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  oraz  referenda  gminne, 
powiatowe i wojewódzkie

 Zaplanowano  wydatki  w  wysokości  33.711  zł  na  przygotowanie  
i  przeprowadzenie  przedterminowych  wyborów  burmistrza  ustalonych  na  
10 marca 2013 r.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85206 wspieranie rodziny

Na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przenosi  się  wydatki  na  współfinansowanie  pobytu  dzieci  
w jednostkach pieczy zastępczej w kwocie 23.596 zł z § 3110 do § 4430. Wydatek 
ten  jest  wydatkiem  transferowym  i  w  aktualnej  klasyfikacji  budżetowej  nie  ma 
specjalnego paragrafu. Tego rodzaju wydatek należy ująć w § 4430 różne opłaty i 
składki , który obejmuje różne płatności.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej
Na wniosek  Kierownika  Miejsko  –  Gminnego  ośrodka  Pomocy  Społecznej 

przenosi  się  kwotę 607 zł  z  §  4300 do § 4430 z  przeznaczeniem na wydatki  na 
ubezpieczenie mienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 oświetlenie dróg, placów i ulic

Przenosi się kwotę 10.000 zł z § 4260 do § 4300 w związku z bieżącą 
realizacją wydatków na oświetlenie.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Przenosi  się  kwotę  200  zł  §  4170  do  §  4110  na  opłacenie  składek 
ubezpieczenia społecznego od umowy zlecenia.


