UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/280/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29listopada 2017r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010- wydatki: zmniejszono kwotę udziałów o 100.000,00zł, - przesunięcie do
rozdziału 60004.
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60004,60016- wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00zł na
objęcie udziałów do ZK sp. z o.o. w Kleszczewie( na zakup autobusu). Zabezpieczono środki
na dotację dla Miasta Poznań w wys. 158.000,00zł (transport zbiorowy , linie komunikacyjne
431,432,435). Zwiększono plan wydatków w § 4300 o 50.000,00zł na zimowe utrzymanie
dróg. Zmniejszenie o 1.300zł z ramach FS sołectwa Komorniki.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
Zabezpieczono środki na zakup gruntu w Szewcach-obręb Gowarzewo (teren sportowo- rekreacyjny
oraz pętla autobusowa).

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023- wydatki: zwiększenie na zakup materiałów o 6.500,00zł, na usługi
pozostałe zwiększenie o 7.000,00zł oraz dokonano przesunięcia między paragrafami
zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników.
-rozdział 75095- wydatki: zwiększenie dot. środków w ramach FS Komorniki (tablica
informacyjna).
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412- wydatki: zwiększenie o 15.000,00zł (zmniejszono w §4210 o kwotę
3.276,90zł oraz w §4300 o kwotę 2.723,10zł – przesunięcie do §6060 w ramach FS
Gowarzewo na zakup zestawu multimedialnego).
- rozdział 75495- wprowadzono plan po stronie dochodów i wydatków w wys. 1.000,00zł z
tytułu żołdu za utracony dochód.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdział 75615,75616,75618,75621- dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę
78.320,00zł z tytułu uzyskanych wpływów.
Dz. 758 Różne rozliczenia:
- rozdział 75814-dochody: zwiększono plan dochodówo kwotę 56.670,00zł z tytułu
uzyskanych wpływów (min. portmonetka- komunikacja, wpływy za wycinkę drzew, odsetki
od lokat bankowych).
Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101- dochody: zwiększenie o 12.936,10,00zł na podstawie decyzji Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 9.11.2017r. , środki zabezpieczono również
po stronie wydatków w ZS Kleszczewo oraz Tulce w §4210.
- rozdział 80103- zwiększono dochody z tytułu uzyskanych wpływów, zmniejszono środki w
§2590 o kwotę 35.000,00zł dla oddziału przedszkolnego w Ziminie, prowadzonego przez
stowarzyszenie
Zmiana planowanej kwoty spowodowana jest aktualizacją kwoty dotacji na 1 dziecko. W związku z
brakiem na terenie Gminy Kleszczewo szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział
przedszkolny, poprzez wyznaczoną przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
aplikację do wyznaczania dla każdej gminy i powiatu odpowiednich gmin i powiatów oraz zgodnie z
art. 78a ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, określono najbliższą gminę spełniającą wymogi ustawy.
Najbliższą gminą jest Gmina Rokietnica, położona w powiecie poznańskim, mająca charakter wiejski,
z co najmniej jedną szkołą podstawową w której zorganizowano oddział przedszkolny, a jej wskaźnik
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy jest najbardziej zbliżony do dochodów
podatkowych na jednego mieszkańca Gminy Kleszczewo
W związku z powyższym
1) podstawowa kwota dotacji w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej prowadzonej przez
Gminę Rokietnica przed aktualizacją miesięcznie w 2017r. wynosiła 639,74 zł,
2) zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej
prowadzonej prze Gminę Rokietnica miesięcznie wynosi w 2017 r. 509,49 zł.

Pozostałe zmiany na wniosek Dyrektorów poszczególnych szkół oraz Kierownika Oświatyprzesunięcia między rozdziałami i paragrafami.
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.Na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między rozdziałami
i paragrafami.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
Zmiany po stronie dochodów dot. dotacji na podstawie informacji otrzymanych od
Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek
Dyrektorów poszczególnych szkół.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90003- wydatki : zmniejszenie na usługi o 500,00zł (w ramach FS Komorniki).
-rozdział 90004-dochody iwydatki: przesunięcia między paragrafami z bieżących na
majątkowe (dostosowanie do harmonogramu w ramach realizacji programu ze środków z
WFOŚIGW-ścieżka skarby lasu).
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109- wydatki: zwiększono dotację dla instytucji kultury o kwotę 40.000,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92695- wydatki: zwiększenie o 1.200,00 na usługi pozostałe.

Rozchody: zabezpieczono środki w wys. 38.000,00zł
na udzielenie pożyczki dla
Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie- na
realizację bieżących zadań.

Przewodniczący Rady Gminy
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