Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ../X/19
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia.. czerwca 2019 roku
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)20.000 zł

DOCHODY
DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:
1) W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 0690 o kwotę 5.000 zł – wpływy z opłat za zajęcie
pasa drogowego i umieszczanie reklam.
2) W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan § 0550 o kwotę 15.000 zł – wpływy z opłat z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości.

WYDATKI
WYDATKI – WŁASNE:
1) W dziale 600 rozdział 60016:
* zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi
Wojtkowice Stare (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami
zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na remont drogi gminnej, które przeniesiono
do § 4210 w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na zakup kosiarki traktorowej do koszenia terenów
zielonych przy budynku świetlicy wiejskiej);
* zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na ogólne wydatki
związane z remontami dróg i placów gminnych.
2) W dziale 852 (wydatki bieżące):
* rozdział 85202 zmniejszono plan § 4330 o kwotę 8.000 zł;
* rozdział 85203 zwiększono plan § 4300 o kwotę 14.700 zł na koszty utrzymania dwóch mieszkańców
gminy Ciechanowiec przebywających w schroniskach dla osób bezdomnych (do końca stycznia 2019
roku w schronisku przebywała 1 osoba, natomiast od lutego umieszczono w takim ośrodku jeszcze jedną
osobę, gdzie miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego wynosi około 1.200 zł - 1.300 zł
miesięcznie).
* rozdział 85215 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 6.700 zł;
* rozdział 85219 zmniejszono plan § 4410 o kwotę 1.400 zł.
3) W dziale 855 rozdział 85508 zwiększono plan § 3110 o kwotę 1.400 zł - zwiększenie środków w tym
rozdziale wynika z potrzeby umieszczenia dwojga dzieci w rodzinach zastępczych, w tym jedno dziecko
jest z rodziny, w której rodzicom ograniczono prawa rodzicielskie, natomiast drugie dziecko jest
półsierotą.
4) W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500 zł,
a zwiększono plan § 4210 o kwotę 8.500 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Wojtkowice Stare na
zakup kosiarki traktorowej do koszenia terenów zielonych przy budynku świetlicy wiejskiej.
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