
Uzasadnienie: 

Postanawia się dokonać :     

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 696.345,00 złotych   

1.W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 547.100,00 złotych, w 

związku z przewidywanymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT. 

2.W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę  

149.245,00 złotych, w tym: 

2.1.W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 11.245,00 złotych, w 

związku z przewidywanymi wpływami ponad plan. 

2.2.W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych  § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 138.000,00 złotych, w 

związku z przewidywanymi wpływami ponad plan. 

II. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 750 Administracja 

państwowa     i samorządowa, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4210 zakup materiałów i 

wyposażenia o   kwotę 14.500,00 złotych 

III.   Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 710.845,00 złotych 

1. W dziale 750 Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 75023 Urzędy gmin        

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.500,00 złotych, z 

przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie p.n. "Dobudowa dźwigu 

osobowego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla 

osób niepełnosprawnych  

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 605.280,00 złotych, z tego: 

 2.1.W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 479.278,00 złotych, w tym: 

            § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 270,00 złotych z                                       

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 

            § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 370.580,00 złotych z                                              

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 

            § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.197,00 złotych z 

przeznaczeniem  na składki  ZUS 

            § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                                  

Niepełnosprawnych o kwotę 4 828,00 złotych z przeznaczeniem na składki na                                

Fundusz Pracy 

            § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000,00 złotych  

            § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3 000,00 złotych,  z 

przeznaczeniem   na  zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych 

           § 4260 Zakup energii o kwotę 40 000,00 złotych z przeznaczeniem na  uregulowanie 

za gaz i energię elektryczną 

            § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6 403,00 złotych, z przeznaczeniem na 

remonty, 



            § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 złotych, z przeznaczeniem na 

zakup usług, 

     2.2. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 

17.224,00  złotych, w tym: 

             § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 146,00  złotych z                                      

przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli  

               § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.710,00 złotych z                                                

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 

               § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  2.868,00 złotych z                                                      

przeznaczeniem na  składki ZUS 

               § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                                  

Niepełnosprawnych o kwotę 500,00 złotych z przeznaczeniem na składki na                                

Fundusz Pracy 

              § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 złotych, z przeznaczeniem 

na zakup materiałów,  

             § 4260 Zakup energii o kwotę 1 000,00 złotych z przeznaczeniem na  uregulowanie 

za  gaz i energię elektryczną 

         2.3. W rozdziale 80104  Przedszkola o kwotę 37 278,00 złotych, w tym: 

               § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 278,00 złotych z                                                

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 

               § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 200,00 złotych z 

przeznaczeniem   na składki  ZUS 

              § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                                  

Niepełnosprawnych o kwotę 1 800,00 złotych z przeznaczeniem na składki na                                

Fundusz Pracy 

  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 złotych ,  

z przeznaczeniem na zakup materiałów 

  § 4260 Zakup energii o kwotę 3 000,00 złotych z przeznaczeniem na  uregulowanie 

za  gaz i energię elektryczną 

         2.4. W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 10.210,00 zł, 

w tym: 

  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 434,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli  

  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.125,00 zł z przeznaczeniem 

na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 

  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.443,00 zł z przeznaczeniem na 

zapłatę składek na ZUS 

  § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych o kwotę 208,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy 

         2.5. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4 492,00 zł,     

w tym: 

 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 

kwotę 4 492,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za szkolenia nauczycieli 

 



        2.6.  rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 30 334,00 zł, w tym: 

            § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.800,00 zł., z 

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 

 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.180,00 zł z przeznaczeniem na 

zapłatę składek na ZUS 

 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych o kwotę 354,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy 

       2.7. 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 o kwotę 13.498,00 zł w tym: 

 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 223,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli  

 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 835,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 

 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  1.980,00 zł z przeznaczeniem na 

zapłatę składek ZUS 

 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy 

    2.8. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  o kwotę 12.966,00 zł 

w tym: 

 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.796,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli 

 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  1.903,00 zł z przeznaczeniem na 

zapłatę składek ZUS 

 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych o kwotę 267,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy 

3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 91.065,00 zł, w tym;  

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 91.065,00 zł, w tym: 

 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 231,00 zł z 

przeznaczeniem na wypłatę dodatków nauczycieli  

 § 4010 Wynagrodzeni osobowe pracowników o kwotę 75.852,00 zł z przeznaczeniem 

na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli  

 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11.441,00 zł z przeznaczeniem na 

zapłatę składek na ZUS 

 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób 

Niepełnosprawnych o kwotę  541,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz 

Pracy. 

 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych o kwotę 3.000,00 

złotych, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. 

 

 

 


