
Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2014- 2037 

DOCHODY 

Dział  Tr.N.ść  Zmiana 

600 Transport i łączność  1 200,00 

Drogi publiczne gminne 1 200 OD 

Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 100,00 
Gospodarka gruntami I nieruchomościami 10000 

Wpływy z opiat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

,, 100 00   

750 Administracja publiczna 1 505,00 

Urzędy wojewódzkie 5 00 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań  zleconych ustawami 

5,00 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31 500,00 

Wpływy z pozostałych odsetek 30 613,58 

Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego -30 000,00 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań  bieżących 

-30 000,00 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

13 010,00 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 010.00 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 

4 000,00 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

10,00 

Wpływy z innych opiat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

2800000, 

Wpływy z różnych opłat- śluby w plenerze 28 000,00 

VgAiwy z różnych rozliczeń  -19 000,00 

Wpływy z części opiaty za zezwolenie na sprzedaż  
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 

-19 000,00 
..., 

801 Oświata i wychowanie 6 040,00 

Przedszkola 6 0.40.00 

Wpływy z pozostałych odsetek 6 040,00 

Stołówki szkolne i pr.l'e.:IszK.,)fne 1 461,00 

Wpływy z usług 1 461,00 

Razem: 23 929,58 



Treść  Zmiana 

Rolnictwo i lowlectwo 60 000,00 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000.00 

Projekt do budowy oczyszczalni ścieków 60 000,00 

Transport i łączność  -11 399,00 

Drogi publiczne gminne '1 29.9 X 

Zakup materiałów i wyposażenia- bieżące utrzymanie 
drog 

14 801,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym z 
inwestycji pn.:„Dokumentacja kosztorysowo-projektowa 
do budowy dróg gminnych" 

-26 200,00 

Administracja publiczna -12 101,00 

Promocja jednostek samo-zadu terytorialnego 2 700,00 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 
FUNDUSZ Wsparcia POLICJI (dodatkowe służby w 
trakcie imprez promocyjnych) 

2 700,00 

Pozostała działalność  -14 801,00 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-
zmniejszenie w inwestycji pn.: Zakup rębaka 

-14 801,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
p_rzeciwpotarowa 

10 000,00 

Ochotnicze straze pozarne 10 000 00 

Zakup materiałów i wyposażenia - dodatkowe środki na 
zakup sprzętu dla OSP (wkład własny do wniosków) 

10 000,00 

Oświata i wychowanie 96 764,00 

Przedszkola 70 000 00 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty 

70 000,00 

Dowożenie uczniów do szkot 900000 

Zakup materiałów i wyposażenia- środki na dowożenie 
dzieci niepełnosprawnych własnym samochodem 

9 000,00 

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalne; 
organizacj,  nauk,  i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

17 764,00 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty 

17 764,00 

Edukacyjna opieka wychowawcza 9 950,00' 

Pomoc materialna dla iiczniow o charakterze 
motywacyjnym 

9 950,00 

Stypendia dla uczniów- styp.motywacyjne 9 950,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 200,00 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 26 200,  00 

Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie środków -3 800,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki na 
inwestycję  pn.„Podniesienie standardu oświetlenia 
drogowego poprzez montaż  lamp na terenie gminy 
Załuski" 

30 000,00 

Kultura fizyczna 14 000,00 
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WYDATKI 

I Dział  

010 

600 

750 

926  

754 

801 

354 

900 



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-
zmniejszenie w inwestycjach tj: 
1.Montaż  ogrodzenia na działce rekreacyjnej w 
miejscowości Stotwin-MIAS -zmniejszenie w kwocie 
215,50 zł, 

2. Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod 
nazwą  „ Skrzatolandia" -zmniejszenie w kwocie 4.662 zł. 

- 4.877,50 

Zadania w zakresie kultury fizycznej- wprowadzono 
brakujące środki , w tym: 

14 000,00 

Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 

Zakup środków żywności 500,00 

Zakup usług pozostałych 10 000,00 

Razem: 129 536,50  

Poza w/w zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku dokonuje się  
zwiększenia limitu do kwoty 1.524.000 zt w inwestycji pn. „ Termomodernizacja 3 budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski,, 

Wójt G ałuski 
Kami r wski 
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