
 

Uzasadnianie 

Dochody: 

Rozdział  90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-  zwiększa się  dochody 

majątkowe o kwotę 3.937.181,00 zł, są to dochody ze środków UE na zadanie 

pn.”Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” po zmianach 

dochody na to zadanie będą w wysokości 5.432.647,00 zł i wpłyną one bezpośrednio na 

rachunek bankowy Gminy Somianka, a następnie w formie dotacji celowych będą przekazane 

do Gminy Brańszczyk w kwocie 2.325.892,00 zł oraz do gminy Zatory w kwocie 

1.757.018,00 zł,  natomiast kwota 1.349.737,00 zł jest to dofinansowanie w/w zadania dla 

gminy Somianka.  

Wydatki: 

W załączniku Nr 2 o zmianie wydatków na 2018 rok zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 3.736.265,00 zł z czego: 

  w rozdziale 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o 

kwotę 800.000,00 zł która zostanie przeznaczona na zwiększenie wydatków na rozbudowę 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy   w ramach zadania „Rozbudowa 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci 

wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Somianka” Zwiększenie wydatków na to zadanie spowodowane jest ujęciem w dokumentacji 

zamiennej dodatkowo instalacji osmozy oraz ujęcie w wydatkach kosztów nadzoru. 

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się wydatki 

majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.”Budowa hali targowej i 

wiaty targowej” 

W rozdziale 75023 – urzędy gmin – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł na 

zakup wyposażenia i zakup usług remontowych planowanych w Urzędzie Gminy. 

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –zwiększa się wydatki  

„per saldo”o kwotę 2.836.265,00 zł. W związku z podpisanym aneksem do umowy 

dotyczącej zadania pn.”Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, 

Zatory” w aneksie do umowy zawarte zostały koszty po korekcie między innymi  ilości 

uczestników oraz rodzajów urządzeń do zamontowania. Wartość całego projektu po korekcie 

wynosi 10.661.064,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 5.432.648,00 zł. a 

wartość zadania ogółem dla gminy Somianka to kwota 2.637.176,00 zł. Ponadto w załączniku 

Nr 5 – przychody i rozchody budżetu – zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków do 

kwoty 2.945.738,00 zł,  są to wolne środki za 2017 rok, które wynikają między innymi ze 

sprawozdania Rb-NDS za 2017 rok, gdzie: 

Dochody wynoszą                              + 26.008,030,00 zł 

Wydatki wynoszą                               - 23.091.999,55 zł 

Nadwyżka                                            +  2.916.030,45 zł 

Przychody (wolne środki za 2016 rok)+  2.006.148,72 zł 

Rozchody  w 2017 r.                                – 763.324,00 zł 

Prognozowane wolne środki                    4.158.855,17 zł 
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