Uzasadnienie:
Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w łącznej
wysokości 40.449 zł z tytułu:
- rekompensata utraconych przez Gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2014 w kwocie 66 zł
według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.84.2015.MŻ.5 z dnia 27.08.2015 r.,
- dotacja celowa według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.52.2014.SM z dnia
27.08.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 35.397 zł,
- otrzymanej darowizny przez Zespół Szkół w Czarnej Dąbrówce w kwocie 4.986 zł (według
wniosku).
Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości
17.372 zł z tytułu dotacji celowej według pisma Wojewody Pomorskiego
Nr FB-I.3111.52.2014.SM z dnia 27.08.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków
majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.
Dokonano przeniesienia kwoty planu dochodów bieżących budżetu gminy
w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przeniesienie
środków w kwocie 18.000 zł z paragrafu 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł na paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej – dotyczy darowizny od firmy Aller Aqua Polska Sp. z o.o. w Nożynku na
modernizację drogi gminnej w miejscowości Nożynko („do rybni”).
Dokonano przeniesienia kwoty planu dochodów majątkowych budżetu gminy
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód – przeniesienie środków w kwocie 7.422 zł z paragrafu 0970
Wpływy z różnych dochodów na paragraf 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot)
dotacji celowej przekazanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce
w 2014 roku na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu”.
Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości
4.986 zł na wydatki rzeczowe według wniosku Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce.
Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości
52.835 zł na budowę dróg i chodników.
Dokonano przeniesień kwot planu wydatków bieżących budżetu gminy
w dziale 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75095 Pozostała działalność – przeniesienie środków w kwocie 5.879 zł w ramach
zmian funduszy sołeckich Karwno, Podkomorzyce (w tym 3.779 zł z zadania inwestycyjnego
pn. „Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach”), Rokity i Unichowo.

