
UZASADNIENIE

do uchwały Nr                      Rady Miejskiej w Gołdapi  z dnia         2019  roku
 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019 - 2032

Wieloletnią prognozę finansową dostosowuje się do zmian budżetu w 2019 roku.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 60016  „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 888,46 zł –  urealniając plan
do rzeczywistej kwoty planowanej do otrzymania dotacji z budżetu państwa Środki z Funduszu Dróg Samorządowych
na zadanie „Przebudowa ul. Spokojnej”. Planowana do otrzymania łącznie dotacja – 212 888,46 zł w 2019 roku. 

W rozdziale 75801  „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”  zwiększa się plan
dochodów  o  kwotę  8  386,00  zł  –  zgodnie  z  decyzją  Ministra  finansów  ze  środków  rezerwy  części  oświatowej
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów. 

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”  zwiększa się plan dochodów  o kwotę 300,00 zł  na wniosek Dyrektor
SP im. M. Kajki w Grabowie jako środki pozyskane na nagrody dla najlepszych uczestników II Powiatowego konkursu
Piosenki Patriotycznej.

W  rozdziale  80101 „Szkoły  podstawowe”  urealnia  się  źródła  finansowania  w  przedsięwzięciu  „Zwiększenie
efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi”, dokonując przesunięcia o kwotę
136 265,67 zł.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 667,25 zł  jako zwrot
kosztów energii od właścicieli stoisk z lodami.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 943,90 zł  z tytułu korzystania z
toalet automatycznych.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora OSIR dokonuje się przesunięcia środków w kwocie
715,00 zł dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej. 

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na wniosek Dyrektora OSIR zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 400,00
zł
z tytułu  większych niż zakładano wpływów z działalności OSIR. Dochody przeznacza się na działalność bieżącą OSIR.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury” na wniosek Dyrektora OSIR zwiększa się plan dochodów per saldo o kwotę
28 050,00 zł z tytułu  większych niż zakładano wpływów z działalności OSIR. Dochody przeznacza się na działalność
bieżącą OSIR.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę  125 685,61 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016   „Drogi publiczne gminne”  na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięcia
środków  w  kwocie  65  000,00  zł  dostosowując  plan  do  potrzeb,  zmniejszając  na  zakupach  i  usługach  na  rzecz
wykonania remontów na drogach.

W rozdziale 60016   „Drogi publiczne gminne”  zwiększa się plan wydatków majątkowych  o kwotę 2 888,46 zł  na
zadaniu  „Przebudowa ul.  Spokojnej”.   Źródłem pokrycia  są środki  z  dotacji  z  budżetu  państwa -  Fundusz  Dróg
Samorządowych.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się
plan wydatków o kwotę 220 795,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem pijalni,
tężni, parku zdrojowego. Źródłem pokrycia są środki z dotacji uzdrowiskowej.

W dziale 801  „Oświata i wychowanie” i  854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków per
saldo o kwotę 8 686,00 zł i dokonuje się przesunięć środków do potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów jednostek:

– SP Nr 2 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 943,75 zł;

– SP w Pogorzeli – zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 400,00 zł;

– PS Nr 1 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł;

– SP w Grabowie – zwiększa się plan wydatków o 1 300,00 zł i dokonuje się przesunięć w kwocie 28 850,00 zł.



W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan
wydatków  majątkowych  o  kwotę  270  000,00  zł.   Dotyczy  zadania  inwestycyjnego  „Modernizacja  kanalizacji
deszczowej w Gołdapi”.  Inwestycja na etapie końcowym. Planowana wartość inwestycji  358 000,00 zł.  Dotacja z
budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 290 000,00 zł. Środki przeznacza się na pokrycie wydatków:

– związanych z obowiązkowym monitoringiem jeziora Gołdap – R. 90095 – 25 000,00 zł;

– remontowych związanych z konserwacją oświetlenia – R. 90015 – 8 205,00 zł;

– związanych z prowadzeniem pijalni, tężni – R. 70005 – 236 795,00 zł.
Zmiany wynikają ze złożonego wniosku kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej (od ul. Wileńskiej do Oleckiej).
Realizacja ze środków własnych oraz dotacji budżetu państwa.

W  rozdziale  90015  „Oświetlenie  ulic,  placów  i  dróg”  zwiększa  się  plan  wydatków o  kwotę  6  667,25  zł  z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Źródłem pokrycia są pozyskane dochody.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 943,00 zł  z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów związanych z obsługą toalet automatycznych. Źródłem pokrycia są pozyskane dochody.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”,  92601 „Obiekty sportowe” i   92604 „Instytucje kultury”  na wniosek
Dyrektora OSIR zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę 104 500,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą
OSIR. Źródłem pokrycia są wypracowane przez jednostkę dochody.

 Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę  125 685,613 zł.

ZMIANY W PLANIE NADWYŻKA / DEFICYT

Deficyt bez zmian 15 094 425,83 zł. 

ZMIANY W PLANIE ROZCHODÓW

Rozchody bez zmian 6 460 220,17 zł.

PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU

Bez zmian 45 405 406,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi  108 770 496,54 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 123 864 922,37 zł.
Deficyt budżetu wynosi 15 094 425,83 zł.
Przychody budżetu wynoszą 21 554 646,00 zł.
Rozchody budżetu wynoszą  6 460 220,17zł.


