UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/267/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 26października 2017r.

Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60014,60016- dochody: zwiększono środki o kwotę 69.040,00zł z tytułu udzielenia
pomocy finansowej przez Powiat Poznański na organizację i obsługę linii komunikacyjnej
489 na trasie Siekierki Wlkp.-Gowarzewo – Swarzędz.
wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 313.100,00zł na transport zbiorowy
(w tym: 36.900,00zł na aktualizację studium wykonalności węzła przesiadkowego oraz
program funkcjonalno-użytkowy, kwota 49.200,00zł przeniesienie między rozdziałami) oraz
o 188.740,00zł na drogi gminne.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75022- wydatki: zwiększenie na zakup materiałów dla Rady Gminy
-rozdział 75023- wydatki: zwiększenie na zakup materiałów o 18.000,00zł
Kwota 3.200,00-przeniesienie między rozdziałami do rozdziału 80195 na zakup komputera.
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412- wydatki: zwiększono plan wydatków o 20.000,00zł na usługi remontowe.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- dochody: zwiększenie o 28.000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz
informacji z Kuratorium Oświaty o przyznaniu środków w ramach rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” wprowadzono
środki na zakup sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych do szkół Tulce i Kleszczewo
(po stronie wydatków zabezpieczono wymagany wkład własny w wys. 7.000,00zł.).
Zmniejszenie dotacji na podręczniki w rozdziale 80101,8010 na podstawie decyzji
Wojewody.
-Wydatki:
zmiany dot. przeniesień między rozdziałami i paragrafami na wniosek
poszczególnych dyrektorów szkół oraz kierownika referatu oświaty (min. Zwiększenie na
nagrody dla nauczycieli przyznawane przez Wójta Gminy – przeniesienia między rozdziałem
80195, 80101,80110). Zwiększenie wydatków o 481.000,00zł na wydatki inwestycyjne.
Dz. 852 oraz 855 Pomoc społeczna:zwiększeniedochodów z tytułu otrzymanych dotacji od
Wojewody Wielkopolskiego oraz jednoczesne zmiany po stronie wydatków o kwoty
pochodzące z dotacji.W rozdziale 85219 wprowadzono środki z tytułu dotacji na wypłatę
dodatku dla pracownika socjalnego, jednocześnie zmniejszono środki własne gminy na
wypłatę dodatku. Na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między rozdziałami i
paragrafami.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90003- wydatki : zmniejszenie na usługi o 55.000,00zł (przesunięcie między
rozdziałami)

- rozdział 90004- wydatki: w §4300 zwiększenie o 250.000,00zł – na usługi utrzymania
zieleni- park Kleszczewo, ( w tym projekty z WFOŚiGW , kwiaty cebulowe do nasadzenia
oraz koszenie trawy).
- rozdział 90013- wydatki : zwiększenie na usługi o 3.000,00zł
- rozdział 90095- zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00zł na usługi pozostałe
(usługi świadczone głownie przez ZK)
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109- wydatki: zwiększono środki na umowy zlecenia na świetlicach wiejskich o
3.200,00zł.
W §419 zwiększenie na zakup nagród o 550,00zł wynika z przeniesienia między paragrafami
– LGD Śródka (wcześniej kwota zabezpieczona była w materiałach) .
Zwiększono środki na zakup materiałów, w tym środków czystości do świetlic wiejskich oraz
na pozostałą działalność.
Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92695- wydatki: zwiększenie o 9.500,00- na dotację dla Klubu Clescevia (do
wysokości pierwotnie złożonego wniosku). Zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych
– zwiększenie o 20.000,00zł.

