
Uzasadnienie zmian w uchwale Nr LV/33/14 Rady Gminy  z dnia 29 września 2014 roku 

Dokonuje  się   następujące zmiany w dochodach budżetu Gminy: 

W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie 

zadania zmniejsza się dochody na renowację stawu w Wielęcinie o kwotę 21.156,00 zł  

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale „gospodarka odpadami zwiększa się 

dochody o kwotę 13.500,00 zł jest to dofinansowanie z WFOSI GW na „wymianę pokryć dachowych z 

materiałów zawierających azbest.  

 Dochody po zmianach 33.628.087,81 zł 

 

W wydatkach budżetu Gminy dokonuje się  następujących zmian: 

 

W rozdziale 15011 – rozwój przedsiębiorczości zwiększa się  dotację na inwestycje o kwotę 3.450,00 zł jest to 

zwiększenie wkładu własnego gminy dla projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” realizowanego przez Województwo Mazowieckie. 

W rozdziale 60014 -  „drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000,00 zł przeznaczoną na 

pomoc finansową  dla Powiatu Wyszkowskiego gdyż zadanie nie będzie realizowane, ponadto po zakończeniu i 

rozliczeniu inwestycji pn budowa chodnika w Ostrowach zmniejsza się  wydatki o kwotę 18.000,00 zł, 

W dziale 700 -  gospodarka mieszkaniowa, po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji zmniejsza się  wydatki 

inwestycyjne na ogólną kwotę 89.951,00 zł z czego zmniejsza się wydatki na zadania pn:                                       

- zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego                               

o kwotę 43.899,00 zł, 

- zagospodarowanie centrum w miejscowości Jackowo Górne o kwotę 40.052,00 zł, 

- zagospodarowanie centrum w miejscowości Barcice o kwotę 6.000,00 zł  

W dziale 750 – „administracja publiczna zwiększa się wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne  za 

pobór podatków na terenie gminy o kwotę 2.414,00 zł   

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale  w rozdziale  80101- szkoły podstawowe zwiększa się  

dotację dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez  stowarzyszenia o kwotę 35.000,00 zł . 

Zwiększenie jest wynikiem zwiększonej liczby uczniów  niż było to na etapie planowania dotacji. Ponadto 

zwiększa się  dotacje celową dla w/w jednostek o kwotę 2.153,00 zł na zakup podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych dla I klas, zmniejsza się  wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.675,00 zł. W 

rozdziale tym zmniejsza się  wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł, pozostała kwotę tj. 140.000,00 zł 

przeznaczona jest modernizację kotłowni w budynku ZS w Woli Mystkowskiej. W rozdziale  80103 – „oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się  wydatki o kwotę 35.000,00 zł na dotację dla  

publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez  stowarzyszenia . Zwiększenie jest wynikiem 

zwiększonej liczby uczniów  niż było to na etapie planowania, w rozdziale tym zmniejsza się  wydatki na 

wynagrodzenia i zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji. W rozdziale 80104 – „ 

Przedszkola” zwiększa się  dotacje dla przedszkoli niepublicznych, które rozpoczęły działalność na terenie 

gminy o kwotę 135.000,00 zł, w rozdziale – 80106 „inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się  

wydatki o kwotę 111.720,00 zł, które przeznacza się  na zwiększenie dotacji dla przedszkoli. 

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się  wydatki o kwotę 7.980,00,00 zł jako wkład 

własny do wypłaty stypendiów dla uczniów. Ponadto w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami zwiększa się  

wydatki o kwotę 25.500,00 zł na wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest. 

Ogółem wydatki po zmianach wyniosą 35.302.196,81 zł. 

Zmniejsza się także przychody o kwotę 200.000,00 zł zaplanowane jako zaciągnięcie pożyczki z WFOS i GW 

na modernizację kotłowni w ZS w Woli Mystkowskiej zadanie będzie realizowane ze środków własnych. 

Przychody po zmianach wyniosą ogółem 2.875.853,00 zł 
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                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 



 


