
 
Uzasadnianie 

Dochody: 

W załączniku Nr 1 o zmianie planu dochodów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 

 w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się dochody o kwotę 

397.098,00 i przenosi się do działu 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczy to 

dofinansowania ze środków UE na zadanie pn: „Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach”, 

w- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się dochody o kwotę 23.742,00 zł są to 

środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na remont bram garażowych strażnicy OSP w Popowie 

Kościelnym w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2018”, w- w rozdziale 80101 – 

szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę 42.000,00 zł pozyskane od Wojewody na zakup 

tablic interaktywnych dla szkół prowadzonych przez Gminę, 

- w dziale 926 – kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 99.500,00 pozyskane z Ministerstwa 

sportu na utworzenie 4 stref aktywności (OSA). 

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 165.242,00 zł.  

Wydatki: 

W załączniku Nr 2 o zmianie wydatków na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 

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

265.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór budowlany i budowę SUW w Starych Wypychach 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”, 

w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, 

które były przeznaczone na drogę w Wólce Somiankowskie, inwestycja została wykonana i 

rozliczona, 

- w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 70.000,00 zł na zakup działki w Starym Kozłowie o powierzchni 1,66 ha pod drogę gminną, 

ponadto przenosi się wydatki z tego działu w kwocie 391.372,00 zł do działu –kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego przeznaczoną na dotację dla Powiatu wyszkowskiego na zadanie 

pn:”Powiatowe Centrum Promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa w Popowie Kościelnym”, 

w rozdziale 75404 – komendy wojewódzki komendy zmniejsza się dotacje dl KPP w Wyszkowie i 

przenosi się na zakup materiałów w urzędzie gminy, 

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł z czego na  

zakup mundurów dla OSP Somiance i w Barcicach przeznacza się kwotę 12.000,00 zł pozostałą kwotę 

7.800,00 zł na zakup materiałów do remontu samochodów strażackich, ponadto zwiększa się wydatki 

remontowe o kwotę 31.000,00 zł  (w tym 23.742,00 zł dofinansowanie z UM) na remont bram 

garażowych strażnicy w OSP w Popowie, ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.200,00 

zł na dofinansowanie do zakup silnika motorowego do łodzi dla OSP w Popowie. 

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i 

książek o kwotę 52.500,00 zł (w tym 42.000,00 dofinansowanie z Urzędu Woj.) na zakup tablic 

interaktywnych dla trzech szkól prowadzonych przez Gminę, 

- w dziale – kultura fizyczna i sport – zwiększa się wydatki o kwotę 262.000,00 zł z czego 32.000,00 

zł przeznacza się na strefy aktywności w Somiance –Parcele (10.000,00 zł) i w Wielątkach 

Rosochatych kwotę 22.000,00 zł w tym na zakup materiałów do budowy ogrodzenia strefy aktywności 

w Wielątkach Rosochatych 12.000,00 zł a kwotę 230.000,00 zł na utworzenie 4 otwartych stref 

aktywności (OSA)  (z czego 99.500,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa sportu), „OSY” powstaną w 

miejscowościach: Popowo Kościelne, Ulasek. Wola Mystkowska, Somianka Parcele. 
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