
Uzasadnienie do uchwały nr XIII/80/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30.11.2011 r. 

 

Tabela nr 1 

W dochodach gminy dokonuje się następujących zmian: 

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – dochody 

wpłynęły ponad zakładany plan. 

2. Zwiększa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar                   

za korzystanie ze środowiska - dochody wpłynęły ponad zakładany plan. 

Tabela nr 2 

W wydatkach dokonuje się następujących zmian: 

   1. Zmniejsza się plan na promocji jst – plan nie będzie wykonany do końca 2011 roku. 

   2. Zwiększa się plan na wydatki statutowe OSP 

   3. Zwiększa się plan na obsługę długu – w związku z tym, iż nie została spłacona pożyczka                 

z  BGK należy spłacić wyższą kwotę odsetek w 2011 roku. 

   4. Zmniejsza się rezerwę ogólną na 2011 rok.  

   5. Zmniejsza się plan na dokształcaniu nauczycieli – plan nie zostanie wykonany w 2011 roku. 

   6. Zwiększa się plan na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z terenu gminy – 20% wkład  

własny gminy. 

   7.  Zwiększa się plan na wydatkach statutowych w gospodarce ściekowej i ochronie wód         

w  związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

    8. Zmniejsza się wydatki statutowe na wydatkach soleckich z przeznaczeniem na wydatki 

majątkowe w tym rozdziale budżetowym zwiększając tym samych wydatki na zadanie 

”Remont wraz z  modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Bzówki”. 

 

Tabela nr 3 

Zwiększono wydatki na zadanie ”Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej                               

w miejscowości Bzówki”. 

 

Tabela nr 4 

Zwiększono wydatki na zadanie ”Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej                              

w miejscowości Bzówki”( środki z budżetu krajowego ). 

 

Tabela nr 5 

Zmniejszono przychody planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 40.000,00 zł 

oraz rozchody o tę samą kwotę, w związku z rozliczeniem kolejnego umorzenia w WFOŚiGW          

w Łodzi (WF/11020/RU/42/0620/06-003/11 z 17 listopada 2011 roku ). 

 

Tabela nr 6 

W tabeli tej skorygowano w miejscowości Bzówki dział i rozdział przeznaczenia środków                        

na remonty w strażnicy. Zadanie to zakwalifikowane jest do działu 921. 

 

Tabela nr 7 

Załącznik dostosowano do wprowadzonych zmian. 

 

 


