
Uzasadnianie 

Dochody: 

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

zmiany: 

 w dziale 600 – transport i łączność zmniejsza się dochody o 50.000,00 zł, dotacja z 

samorządu województwa na przebudowę drogi transportu rolnego w Wólce Somiankowskiej 

przewidywana była w kwocie 150.000,00 zł ale samorząd przyznał kwotę 100.000,00 zł, 

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 80.000,00 z tytułu 

sprzedaży działki leśnej, 

w dziale 926 – kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł  jest to dotacja z 

samorządu województwa z czego 20.000,00 zł przeznacza się na   utworzenie strefy 

aktywności w miejscowości Somianka-Parcele i Wielątki Rosochate a 180.000,00 zł na 

zadanie pn: ”Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Stary 

Mystkówiec,  

Wydatki: 

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

 w rozdziale 40002- dostarczanie wody zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł na 

zakup usług, 

 - z rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się wydatki 

majątkowe  w kwocie 406.455,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. 

„Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach” do działu  921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego gdyż budynek ten zakwalifikowany jest jako zabytek, ponadto w 

rozdziale 70005 zwiększa się wydatki  o kwotę 108.645,00 zł jako pomoc finansowa dla 

powiatu wyszkowskiego na zadanie pn:”Powiatowe Centrum Promocji dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa w Popowie Kościelnym”, gmina dofinansowuje remont budynku 

kultury dla stworzenia :”Powiatowego Centrum Promocji dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa w Popowie Kościelnym”,  cała kwota pomocy na to zadanie to  391.372,00 zł, 

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki 

na ogólna kwotę 13.000,00 zł z czego 5.000,00 zł przeznacza się na państwowy fundusz 

celowy na wsparcie KPP w Wyszkowie na zakup wyposażenia a kwotę 8.000,00 zł na 

fundusz celowy na wsparcie KPPSP w Wyszkowie na modernizację i rozbudowę systemów 

łączności radiowej, 

w dziale 801- oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o 30.000,00 zł na zakup i wymianę 

zabawek na placu zabaw przy SP w Ulasku, 

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki bieżące na 

zakup usług o 50.000,00 zł jest to wkład własny  na usunięcie  i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających  azbest (eternit), oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na 

modernizację i budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy .  

w dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki majątkowe o 

kwotę 24.000,00 zł jako dotacje dla GOK na sporządzenie projektu na adaptację budynku pod 

utworzenie centrum rekreacyjno – turystycznego w Nowych Wypychach,  

w dziale 926- kultura fizyczna zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 275.000,00 zł z 

czego 257.500,00 zł przeznacza się na modernizacje boiska sportowego w Starym Mystkówcu 

wraz z dokumentacją, o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się wydatki  na realizacje zadań pn: 

tworzenie strefy aktywności w miejscowościach Somianka-Parcele i Wielątki Rosochate wraz 

z dokumentacją, 

W załączniku Nr 5 – przychody i rozchody budżetu - zwiększa się przychody z tytułu 

wolnych środków do kwoty 3.312.383,00 zł z tytułu wolnych środków.  
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