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Vocfiody
d'z. 756 -

Zwiekszono o 48.295 zt planowane wptywy z tytutu podatku od nieruchomosci od
osob prawnych.

dz. 758 -
Wprowadzono kwot§ 8.932 zt jako srodki rezerwy subwencji ogolnej (pismo Ministra

Finansowz dnia 20 grudnia 2012 r., ST3/4822/1/DWX/2012).

dz. goo -
Zwiekszono o 402 zt kwoty planowane do pozyskania z tyt. optat produktowych

przekazywanych przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu (do wysokosci przekazanych kwot).

dz. 600-
Zaplanowano kwot§ 29.295 zt na optacenie podatku od nieruchomosci od drag

wewnetrznych beda.cych wtasnoscia. gminy. Wydatek zapianowano na podst. art. 2 ust. 3
pkt. 4 ustawy o podatkach i optatach lokalnych.

Zwiekszono o 8.932 zt srodki przewidziane na wykonanie napraw drog gminnych.

dz. 700-
Zwiekszono o 400 zt srodki na optaty uiszczane na rzecz Wspolnoty Mieszkaniowej

Osiedla Waganiec za komunalne lokale mieszkalne. Zmniejszono natomiast o 400 zt kwoty
zaplanowane na zakup materiatow do remontu lokali.

dz. 852-
Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej

(GOPS. 8120.29.2012) ztozony w dniu 14 grudnia 2012 r. Na pokrycie wydatkow zwiazanych
z umieszczeniem dziecka zamieszkuja_cego na terenie gminy w rodzinnym domu dziecka
nalezy wyasygnowac na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie
Kujawskim 240 zt. Kwote przemieszczono z poz. obejmuja^cej optaty za pobyt mieszkahcow
w schronisku.
Kolejny wniosek z dnia 21 grudnia 2012 r. (GOPS.8120.32.2012) dotyczy zmian w planie
finansowym Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach realizowanego wieloletniego
Rza.dowego Programu ,,Pomoc pahstwa w zakresie dozywiania" oraz wyptaty zasitkow
celowych i opiewat na ta.czna. kwote 1.206 zt.

dz. 900-
Zwiekszono o 402 zt srodki na optacania ustug wywozu nieczystosci statych z terenu

gminy (srodki pochodza_ z tzw. optat produktowych).
Zwiekszono o 19.000 zt kwoty konieczne do optacenia podatku od nieruchomosci od

budowli stuza.cych odprowadzaniu sciekow.
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