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Uzasadnienie 

 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie 

Nr IV/15/2014 

z dnia  22 grudnia 2014 roku. 

 

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę  915 235,00 zł, w tym: 

- dochody majątkowe o kwotę  817 080,00 zł 

 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 rozdziale  60016 o kwotę  717 046,00 zł  jako dotacja celowa 

na  dofinansowanie  zadania “Przebudowa ul. Maciejowickiej” realizowanego w ramach programu pn. 

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność -Rozwój zgodnie 

z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr  FCR-VIII.3141.2.2014. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 rozdziale  70005 o kwotę  100 034,00 zł z tytułu środków ze 

sprzedaży działek budowlanych. Plan zwiększa  się do wysokości wpływów z w/w dochodów. 

 

- dochody bieżące o kwotę  98 155,00 zł 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę  1 700,00 zł   z tytułu wpływów z 

odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za  wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty 

 za użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 rozdziale  75011 o kwotę  120,00 zł z tytułu  5 % dochodów 

należnych jednostce samorządu terytorialnego przy  realizacji zadań z  zakresu administracji rządowej 

/opłata za udostępnienie danych osobowych/. 

 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdziale 75601 o kwotę  140,00 zł z tytułu odsetek od 

nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 

podatkowej – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale  756 rozdziale 75615 o kwotę  7 180,00 zł z tytułu podatku od 

środków transportowych, od  osób prawnych i innych jednostek  organizacyjnych. Zwiększono plany do 

wysokości wpływów z w/w dochodów. W trakcie roku rozpoczęła pracę spółka prowadząca działalność 

w zakresie usług transportowych. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdziale 75616  o kwotę  4 000,00 zł  z tytułu opłaty 

targowej. Dochody zwiększa się do wysokości uzyskanych wpływów. 

Zwiększa się  plan dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 o kwotę  15 000,00 zł z tytułu podatku od 

czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany  na  

rachunek jednostki samorządu  terytorialnego. Dochody zwiększa się  do wysokości otrzymanych 

środków. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale  756 rozdziale 75618  o kwotę  13 780,00 zł z tytułu opłaty 



2 

eksploatacyjnej. 

Przy planowaniu budżetu nie uwzględniono  wpływów z w/w dochodu. W maju 2014 wydano koncesję  

spółce cywilnej na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Godzisz. 

W związku z powyższym przekazana została opłata eksploatacyjna na dochody gminy. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale  756 rozdziale  75618  o kwotę  11 125,00 zł z tytułu opłat za 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wpływy z tytułu w/w opłat są wyższe niż plan, ponieważ przekroczona została roczna wartość sprzedaży 

napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. Wtedy przy sprzedaży alkoholu do 4,5 %  oraz od  4,5 %  

do  18 % podwyższa się opłatę  o  1,4 %  ogólnej wartości sprzedaży. Przy sprzedaży alkoholu powyżej 

18 % podwyższa się opłatę  o  2,7 %  ogólnej wartości sprzedaży. 

Zwiększa się plan dochodów  w dziale  758 rozdziale 75801 o kwotę  9 956,00 zł z tytułu subwencji 

oświatowej zwiększonej na podstawie wniosku Wójta Gminy  z dnia 12.08.2014 r. w sprawie przyznania 

środków z podziału rezerwy subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej 

w Sobolewie /pismo z Ministerstwa Finansów nr ST 5/4822/32g/BKU/14 z 21 listopada 2014 r./ 

 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 rozdziale 75614 o kwotę  7 000,00 zł – dochody z tytułu 

kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym. Plan zwiększa się do wysokości wykonanych 

dochodów. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę  153,00 zł i są to odsetki z tytułu 

nieterminowych wpłat z wynajmu pomieszczeń hali sportowej. Plan zwiększa się do wysokości 

wykonanych dochodów. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80103 o kwotę  1 500,00 zł z tytułu częściowej 

odpłatności rodziców  za naukę języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych przy szkole 

Podstawowej w Sobolewie. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 rozdziale  80103  i  80104  o kwotę  17 700,00 zł  z tytułu 

zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli z innych gmin. 

Plan zwiększa się do wysokości uzyskanych wpływów. 

 

Zwiększa się plan dochodów w dziale  853 rozdziale 85395 o kwotę  1 801,00 zł z tytułu środków na 

realizację projektu  “Szansa na zmianę”, którego celem jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 rozdziale  90019  o kwotę  4 000,00 zł z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska. Dochody te przekazywane są przez  urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego. Plan z w/w tytułu zwiększa się do wysokości wykonanych  dochodów. 

 

Zwiększa sie plan dochodów w dziale 921 rozdziale  92195 o kwotę  3 000,00 zł z tytułu darowizny 
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przekazanej przez spółkę Investgrand na rzecz uroczystości dożynkowych. 

 

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę   1 218 700,00 zł,  w tym: 

- dochody majątkowe o kwotę   1 148 700,00 zł 

Zmniejsza się plan dochodów w dziale  600 rozdziale  60016  o kwotę  1 148 700,00 zł. Jest to dotacja z 

budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy ul. Maciejowickiej. Zmniejsza się dochody z uwagi na 

zmianę  paragrafu z  6300  na paragraf 6330 oraz zmniejszenie kwoty dotacji po przeprowadzonym 

postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania do kwoty  717 046,00 zł zgodnie z podpisaną 

umową Nr NPPDL/II/59/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 

 

- dochody bieżące o kwotę   70 000,00 zł 

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 754 rozdziale  75412  o kwotę  18 000,00 zł z tytułu środków na 

dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Ostrożeń, ponieważ środki zostały 

przekazane na rachunek OSP. 

Zmniejsza sie plan dochodów  w dziale 756 rozdziale  75616  o kwotę   27 000,00 zł  w tym  17 000,00 zł 

z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz o kwotę  10 000,00 zł z tytułu 

podatków od spadków i darowizn. 

 

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę  25 000,00 zł z tytułu środków z 

Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia do świetlicy w Gończycach. Wyposażenie zostało 

zakupione i złożony został wniosek o płatność w miesiącu grudniu. Termin przekazania środków to  dwa 

miesiące od złożenia wniosku. 

 

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę  281 016,00 zł,  w tym: 

- zwiększa się wydatki majątkowe o  kwotę  129 171,00 zł 

Zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę  129 171,00 zł na zakupy inwestycyjne do 

świetlicy w Sobolewie i Gończycach . Jest to zakup sprzętu i wyposażenia  świetlica Sobolew 

114 741,00 zł, świetlica Gończyce – 14 430,00 zł /załącznik nr 3 do niniejszej uchwały poz.52/. 

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   151 845,00 zł 

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdziale  60016 o kwotę  78 307,00 zł na zakup usług 

remontowych. 

Zwiększa się plan wydatków w dziale  750 rozdziale 75022 o kwotę  20 000,00 zł z przeznaczeniem na 

diety za  radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. 

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdziale  75412 o  kwotę  18 000,00 zł na zakup usług 

pozostałych w związku z monitoringiem obiektów OSP na terenie gminy. 
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Zwiększa się  plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę  5 656,00 zł na wynagrodzenia 

osobowe w Przedszkolu w Sobolewie z uwagi na zmiany w arkuszu organizacyjnym i zatrudnienie 

nauczyciela wspomagającego. 

Zwiększa sie plan wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 o  kwotę  11 125,00  zł na zakup usług 

pozostałych w związku ze zwiększonymi dochodami z opłat za sprzedaż  napojów alkoholowych. 

Zwiększa się plan wydatków w dziale 853 rozdziale  85395 o kwotę  1 801,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia osobowe dla koordynatora projektu “Szansa na zmianę” /pismo z Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych znak sprawy MJWPU.WWP-2.430-16940/12/. 

Zwiększa się plan wydatków w dziale  854 rozdziale  85401 o kwotę  9 956,00 zł  z tytułu otrzymanej 

subwencji z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy przy Zespole Szkół w 

Sobolewie. 

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę  4 000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę  3 000,00 zł – dotacja dla 

samorządowej instytucji  kultury. 

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę   584 481,00 zł,  w tym: 

- wydatki majątkowe o kwotę  449 654,00 zł 

Zmniejsza się plan wydatków w dziale  600  rozdziale 60016  o kwotę   431 654,00 zł  na  przebudowę 

ul. Maciejowickiej  z uwagi na zmniejszenie  dotacji celowej na  realizację  tego zadania oraz obniżenie 

kosztów zadania  po przetargu  do kwoty   1 434 154,00 zł. Kosztorys inwestorski na podstawie którego 

został wysłany wniosek o dofinansowanie zadania wynosił  2 297 000,00 zł /załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały, poz.51/. 

Zmniejsza się plan wydatków w dziale  754 rozdziale  75412 o kwotę  18 000,00 zł zaplanowane na 

zakup rozpieraków  hydraulicznych dla OSP Ostrożeń /załącznik nr 3 do niniejszej uchwały poz.48/. 

- wydatki bieżące o kwotę  134 827,00 zł 

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę  5 656,00 zł zaplanowane na 

dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy i zakup energii. 

Zmniejsza się plan wydatków w dziale  921 rozdziale 92109 o kwotę  129 171,00 zł zaplanowane  na 

remont i wyposażenie świetlicy w Sobolewie  i Gończycach, środki te zwiększone zostały na zakupy 

inwestycyjne. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Karol Marcinkowski 


