UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Gminy Krzywcza z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

W dochodach i wydatkach budżetowych na 2011 rok wprowadza się zmiany polegające
na:
1. Wprowadzenie środków na zadanie pn. ""Budowa obiektów użyteczności publicznej
o charakterze kulturalnym w miejscowościach: Reczpol, Ruszelczyce, i Skopowie oraz
zagospodarowanie centrum miejscowości Krzywcza" w ramach działania "Odnowa
i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013.
Całkowity koszt zadania wynosi 681 878,96 zł w tym koszty kwalifikowane 558 673,28 zł.
Gminie została przyznana pomoc w wysokości 419 004 zł tj. 75% kosztów
kwalifikowanych. Pozostała kwota 262 874,96 zł stanowić będzie wkład własny i pokryta
zostanie z dochodów własnych Gminy tj. 25% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT,
który w niniejszym zadaniu stanowi koszt niekwalifikowany. Kwota dofinansowania
zostanie przekazana Gminie po złożonym i zatwierdzonym wniosku o płatność
zawierającym rozliczenie zadania. W związku z powyższym Gmina na sfinansowanie
zadania zaciągnie pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK, która udzielana jest
na preferencyjnych warunkach i nie jest wliczana do długu Gminy.
2. Podatek od Środków transportowych wraz z odsetkami.
Jest to podatek należny od Samochodu Mercedes Benz będącego własnością Gminy
Krzywcza. Zgodnie z Ustawą samochody przeznaczone do przewozu osób
niepełnosprawnych zwolnione są od podatku od środków transportowych, jednak aby była
możliwość skorzystania z tego zwolnienia w dokumentach pojazdu należało określić
przeznaczenie pojazdu jako: pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Warunek ten
w momencie rejestracji nie został spełniony i nie określono przeznaczenia pojazdu,
dlatego też konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej za lata 2008 - 2011 oraz
naliczeni i odprowadzenie należnego podatku do budżetu Gminy.
3. Oświata i wychowanie
Zwiększenie wydatków na Publiczne Gimnazjum w Krzywczy celem sfinansowania
inwestycji pn. "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego
Gimnazjum w Krzywczy".
Po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie ogrzewania CO powstały oszczędności w wysokości
51 000 zł. Kosztorys inwestorski na wykonanie instalacji CO opiewa na kwotę
153 078,24 zł. W związku z bardzo dużymi opłatami za energię elektryczną dostarczaną
do budynek Gimnazjum (budynek ogrzewany jest prądem) zasadne jest przeniesienie
środków w wysokości 103 000 zł. celem sfinansowania zadania co w kolejnych latach
pozwoli zaoszczędzić znaczną kwotę.

4. Stypendia dla uczniów
W dniu 29 marca 2011 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Podkarpackim
Kuratorem Oświaty w Rzeszowie a Gmina Krzywcza na udzielenie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 111 653 zł. Zgonie z art. 128 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie
zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów
realizacji zadania. Jednocześnie w § 1 ust. 4 Porozumienia Gmina zobowiązuje się do
zaangażowania środków własnych na realizację programu w wysokości nie mniejszej niż
20%.
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w budżecie
i przeniesienie środków celem zabezpieczenia wkładu własnego.
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
W Dziale tym zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Babicach" w ramach projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego
Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I" celem
sfinansowania zadania realizowanego w ramach PROW jak również wykonania instalacji
CO w Publicznym Gimnazjum w Krzywczy.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

