UZASADNIENIE do Projektu Uchwały Nr ......./XII/2011
Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

W dochodach i wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej objętego PROW na zadanie
pn.: „Budowa obiektów użyteczności publicznej o charakterze kulturalnym
w miejscowościach: Reczpol, Ruszelczyce i Skopów oraz zagospodarowanie
centrum miejscowości Krzywcza". W związku z koniecznością podpisania aneksu
do Umowy wydłużającego termin realizacji zadania do dnia 31.12.2011 roku,
nie jest możliwa ocena wniosku o płatność oraz refundacja poniesionych
wydatków w roku bieżącym. Wydatki na w/w zadanie sfinansowane zostaną
zaciągniętą pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego a jej spłata nastąpi po
uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w roku 2012.
2. W Dziale 854 zwiększa się dochody i wydatki na realizacje zadania pn.
"NA DOBRY POCZATEK - wdrożenie programów rozwojowych Szkół
Podstawowych Gminy Krzywcza". Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
przyznał dodatkowe środki na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania
pochodzące z niewykorzystanej kwoty w roku 2010.
3. W związku z likwidacją z dniem 01.07.2011 roku Gminnego Centrum Kultury
w Babicach zmniejsza się dotację przyznaną na wydatki bieżące jednostki
i niewykorzystaną kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej
w Babicach.
4. W związku z przedłożonym przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru
Protokołem Konieczności zawierającym dodatkowe prace związane z realizacją
zadania pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Publicznego Gimnazjum w Krzywczy” konieczne jest zwiększenie środków na to
zadanie. Na zabezpieczenie w/w wydatków przesuwa się środki pochodzące
z oszczędności po przetargu na budowę oświetlenia ulicznego.
5. Zmianie ulega sposób zakwalifikowania środków przeznaczonych na wpłatę
gminy na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie pn.
"Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego w Babicach". W budżecie Gminy
wpłata ujęta jest w ¦§ 6650 a prawidłowe jej ujecie powinno być w § 6659.

