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Autopoprawki
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

I. Dochody pozostają w wysokości 56.318.777,00 zł.

II. Wydatki:

l. Zwiększono o 20.000 zł rezerwę celową na realizację zadań w trybie przewidzianym w art.

19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw, małe granty).

Środki te zostały przeniesione z wydatków planowanych na zapłatę odsetek od

zaciągniętych kredytów.

2. W związku z planowanym staraniem się o uzyskanie dofinansowania ze źródeł

zewnętrznych, wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej

następujących zadań :

• „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Pofrzanowie do ulicy Borómec i Nowy Borówiec wraz z

osiedlem przy Przedszkolu " w wysokości 120.000 zł,

® przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp, - Pofrzanowo " w kwocie 100.000 zł,

• „ Przebudowa drogi gminnej w Lechlmskich Hubach" w kwocie 25.000 zł,

• „Budowa oświetlenia drogowego w Sfawicy (ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska,

Słoneczna, Trzcinowa, Plażowa, cz. Gacka) " w kwocie 50.000 zł,

• „Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp, - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona,

Niebieska, Żółta)" w wysokości 50.000 zł,

3. Zwiększono o 385.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„ Budowa wodociągu w Slawicy " (w projekcie budżetu zaplanowano 100.000 zł, po zmianie

będzie 485.000 zl) - szacowany koszt budowy wodociągu wynosi około 500.000 zł.

4. Wydatki na realizację wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych przenosi się z

następujących zadań planowanych w projekcie budżetu na 2021 rok:
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• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej,

Czereśniowej w wysokości 430.000 zł (po zmianie pozostanie 70.000 zł na opracowanie

dokumentacji technicznej),

• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sła-wie Wlkp. - Osiedle" w wysokości 300.000 zł (po

zmianie pozostanie 400.000 zł).

5. W wydatkach planowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85502

Świadczenia wychowawcze, przenosi się wydatki w kwocie 9.400 zł zaplanowane na

wynagrodzenia w ramach obsługi świadczenia (500+) na wypłatę świadczeń

wychowawczych, celem dostosowania poziomu wydatków dotyczących obsługi świadczenia

wychowawczego do wysokości planowanej dotacji (zgodnie z ustawq o pomocy państwa w

wychowaniu dzieci koszty obsługi wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie

wychowawcze).

6. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach nie zmieni się i wynosić będzie :

60.380.255,37 zł, w tym:

- -wydatki bieżące: 54.056.255,3? zł

- wydatki majqtkowe: 6,324.000,00 zł.

III. Po wprowadzonych zmianach kwota planowanych przychodów, rozchodów oraz wynik

finansowy budżetu nie zmienią się,
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