UZASADNIENIE
DOCHODY
W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” zwiększono dochody o kwotę 4.815,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za połów ryb,
W dziale 630 „Turystyka” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.034,00 zł z tytułu wpływów z opłaty miejscowej.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 178.807,68 zł, w tym
zwiększono dochody o kwotę:
52,32 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat cywilnoprawnych
1.330,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, oraz
zmniejszono dochody o kwotę 180.190,00 zł z tytułu niezrealizowania planowanych wpływów ze sprzedaży majątku
gminnego
W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzono dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejszono łącznie planowane dochody o kwotę 189.832,13zł, w tym :
zwiększono plan dochodów o kwotę:
5.553,36 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych
455,00 z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych
4.097,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne
101.713,50 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych
982,99 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
2.776,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
151,03 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa
170,40 zł z wpływów za koszty upomnień
zmniejszono plan dochodów o kwotę:
190.000,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych
20.000,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych
15.732,34 zł z tytułu podatku od. środków transportowych od osób prawnych
30.000,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych
50.000,00 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wprowadzono łącznie dochody na kwotę 15.623,21 zł, w tym:
2.455,00 zł z tytułu najmu hali sportowej
5.504,06 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
1.918,05 zł wpłat dokonanych przez gminę Bledzew na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu tej gminy w przedszkolu
w Lubniewicach.
5.746,10 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu,
W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 39.776,87 zł, w tym: 7.210,06 zł z tytułu
odpłatności wniesionej przez członków rodziny, za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS w Tursku, 7,56 zł za realizację
zadań zleconych w Środowiskowym Domu Samopomocy, 32.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zł, 559,25 zł z
tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

WYDATKI
W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo” zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 866,00 zł
W działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa” dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi
W dziale 750 „Administracja publiczna” w wyniku otrzymanej darowizny w kwocie 1.500 zł zwiększono plan wydatków
związanych z pozostałą działalnością gminy
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3.000 zł,
w tym na wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, na różne opłaty i składki 2.000,00 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia” zwiększono kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 30.000,00 zł
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono łącznie plan wydatków no kwotę 3.500,00 zł, w tym: 2000 zł na opłatę za
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Sulęcinie, 1.500,00 zł na
wydatki związane z usługą dowożenia dzieci do szkół i przedszkola gminnego.
W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 52.000,00 zł, w tym: 20.000,00 zł na zakup
usług w DPSie w Tursku oraz 32.000,00 zł za wypłatę świadczeń rodzinnych. Ponadto w dziale tym dokonano przeniesienia
planu wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 80.250,00 zł, w
tym: 28.250,00 zł na zakup usług związanych z odbiorem i utylizacją odpadów i komunalnych, 20.000,00 zł na zakup energii
elektrycznej, 32.000,00 zł na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego.
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono o kwotę 180.190 zł planowany wkład własny
gminy, ze względu na brak naborów w 2016r. z instytucji zewnętrznych na realizację projektów w zakresie świetlic wiejskich.
W dziale 926 „Kultura Fizyczna” pomniejszono o 294.084,73 zł plan wydatków na budowę boiska przy Zespole Szkół
Samorządowych w Lubniewicach. Zwiększone wydatki związane z realizacją tego przedsięwzięcia zostaną poniesione w roku
2017r.

