
Uzasadnianie 

Dochody: 

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

 w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne przenosi się dochody w kwocie 100.000,00 zł na 

prawidłowy paragraf klasyfikacji budżetowej, 

w rozdziale 75618 zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych po analizie  już uzyskanych dochodów i dochodów , które zostaną uzyskane plan 

zwiększony o 10.000,00 zł zostanie wykonany, 

w rozdziale 75618 zwiększa się dochody o 9.000,00 zł z tytułu odsetek, które zostaną naliczone od 

lokat terminowych na rachunkach bankowych, 

w dziale 855 - rodzina zwiększa się dochody o kwotę 10.0000 zł jako dochody jst związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jest to 40% dochodów z tyt. wyegzekwowanych 

wpłat zaległych alimentów, 

 w rozdziale 90002- gospodarka odpadami zwiększa się dochody o kwotę 55.900,00 zł pozyskaną 

WFOŚiGW jako dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest z 

budynków a terenie Gminy Somianka, 

w dziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się dochody o kwotę 

15.000,00 zł są to wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzone instalacje solarne, 

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody o kwotę 11.771,00 zł 

zgodnie z aneksem do umowy dotyczącym zmniejszenia dofinansowania ze środków UE zadania pn: 

„Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach”, 

 w dziale 926 – kultura fizyczna przenosi sią dochody na prawidłowe paragrafy klasyfikacji 

budżetowej. 

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 98.129,00 zł.  

Wydatki: 

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

w rozdziale 40002 – dostarczanie wody zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem 

na opłaty  za pobór wód podziemnych są to opłaty stałe i zmienne, które przekazywane są do 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz   na usługi badań chemicznych wody, 

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dotacje dla Powiatu Wyszkowskiego o kwotę 

271.600,00 zł na zadanie pn:”Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-

Kręgi –Somianka – etap III’ zadanie to w roku 2018 zostanie wykonane częściowo, 

w dziale 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 230.000,00 zł na 

zadanie pn:”Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec” 

w dziale 851 – ochrona zdrowia zwiększa się dotację dla GOK o kwotę 8.200,00 zł na zorganizowanie 

dodatkowego turnusu półkolonii dla dzieci z tereny naszej gminy jest to kwota 5.700,00 zł pozostała 

kwota tj. 2.500,00 zł będzie przeznaczona na bieżącą działalność świetlic, 

w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, 

które zostaną przeznaczone także na opłaty za odprowadzanie oczyszczonych ścieków, 

W dziale 90002- gospodarka odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 55.900,00 zł jest to dotacja z 

WFOŚiGW na utylizacja eternitu, 

W dziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki o kwotę 

10.000,00 zł na remont uszkodzonych zestawów solarnych, 

W dziale 90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej zwiększa się wydatki o kwotę 

44.100,00 zł z czego 6.100,00zł są to wydatki na opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska 

odpadów a kwota 38.000,00 zł przeznaczona będzie na projekt wykonawczy studni odgazowującej i 

wykonanie studni dla składowiska odpadów, 

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotacja celową dla GOK 

na zadanie pn ”Remont budynku kultury i utworzenie centrum rekreacyjno – turystycznego w 

Kręgach” o kwotę 6.500,00 zł, 

W rozdziale -92195-   pozostała działalność w kulturze zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 

11.711,00 zł wynika to ze zmniejszenia dotacji ze środków UE na zadanie pn: Odrestaurowanie 

budynku Pałacu w Kręgach”. 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Krzysztof Jan Rakowski 

                                                                              

 


