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Uzasadnienie: 

 

1.  Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 

w kwocie 1 200 zł w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego związaną z dekoracją świąteczną miasta 

w Zakładzie Usług Komunalnych. 

2. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 

w kwocie 6 636 zł w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia 

środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Domu Pomocy 

Społecznej Weterana Walki i Pracy (53 zł) oraz w Centrum Usług Wspólnych Domów 

Pomocy Społecznej (6 583 zł). 

3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej 

w dziale 855 w kwocie 1 718 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu 

wynika z konieczności zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” (1 436 zł) oraz 

placówkach rodzinnych (282 zł). 

4. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 500 

w kwocie 800 zł w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia 

środków na zakup biletów dla inkasentów w Zakładzie Usług Komunalnych. 

5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 

w kwocie 19 000 zł w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji na zakup gablot informacyjnych do 

zamontowania na przystankach autobusowych, przy których będą montowane stacje 

ładowania autobusów elektrycznych. W gablotach zostanie umieszczona informacja 

pasażerska w postaci rozkładów jazdy, mapy układu komunikacyjnego itp. Dodatkowo 

zostaną zamieszczone w nich informacje stanowiące promocję komunikacji miejskiej – 

informacje o zakresie inwestycji związanej z elektryfikacją linii komunikacyjnej. Ponadto 

w gablotach zostanie zamontowane oświetlenie. 

6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 

w kwocie 8 000 zł w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków na delegacje i szkolenia pracowników w Urzędzie Miejskim. 

7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 

w kwocie 15 zł w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na koszty delegacji służbowych dla 

dwóch pracowników Schroniska dla bezdomnych. 

8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 

w kwocie 2 153 zł w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia 

środków na: 

- zakup odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 500 zł, 

- zakup energii w Urzędzie Miejskim w kwocie 1 653 zł. 
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9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 751 

w kwocie 852 zł w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w związku z końcowym 

rozliczeniem przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Sejmu RP i Senatu RP 

zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. 

10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 

w kwocie 35 zł oraz w dziale 855 w kwocie 8 518 zł w zadaniach zleconych gminy 

dokonuje się w celu zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 

w kwocie 8 190 zł w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia 

środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Domu Pomocy 

Społecznej Weterana Walki i Pracy. 

12. Wykreślenia podziałów dotacji, o których mowa w § 4 dokonuje się w związku 

z rezygnacją z realizacji zadań. 
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