
 

 

Uzasadnianie 

Dochody: 

Rozdział  75801 – część oświatowa subwencji ogólnej-  zmniejsza się dochody o kwotę 

114.861,00 zł  zgodnie z pismem Nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów. 

W dziale 801 – oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 459,00 zł.  

Wydatki: 

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

kwotę 1.371.205,00 zł z czego: 

  w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dotację o kwotę 311.205,00 zł 

dla powiatu wyszkowskiego na zadanie pn:”Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku 

Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka etap III” 

w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki majątkowe o kwote 

830.000,00 zł z czego 80.000,00 zł przeznacza się na przebudowę drogi gminnej nr 440403W 

Suwin – Stare Płudy – Somianka Parcele, kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na przebudowę 

drogi gminnej Nr 440414W Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo, kwotę 250.000,00 zł 

przeznacza się na przebudowę drogi w miejscowości Janki. 

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

majątkowe o kwotę 60.000,00 zł z czego kwotę 20.000,00 przeznacza się na 

termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Michalin a kwotę 40.000,00 zł 

przeznacza się termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Wielęcin, 

ponadto w pozostałej działalności w dziale gospodarka mieszkaniowa przeznacza się kwotę 

30.000,00 zł na wykonanie placu zabaw w Jankach a kwotę 60.000,00 zł na budowę placu 

zabaw w Somiance i Wielątkach Rosochatych przenosi się do  pozostałej działalności w 

dziale kultura fizyczna na zadania pn: Utworzenie strefy aktywności w miejscowości 

Sominka Parcele i  Wielątki Rosochate po 30.000,00 zł dla każdej miejscowości. 

W rozdziale 75023 – urzędy gmin – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na 

zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Somiance. 

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 

zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej w Ulasku.  

W rozdziale 80195 – pozostała działalność- w oświacie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

88.854,00 zł, środki te dotyczą projektu pn. „szkoła przyszłości” pozostały na rachunku 

bankowym jako wolne środki za 2017 rok. 

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

wolnych środków do kwoty 3.146.654,00 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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