
Uzasadnienie
 do  Uchwały Rady Gminy w Sobolewie 

Nr  VII/34/2015
z dnia 26 lutego 2015 r.

             Zwiększa się plan dochodów budżetowych  w dziale 900  rozdziale 90002  §  0490 o kwotę   

464 820,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki 

za wywóz odpadów z kwoty  5,00 zł  na  6,00 zł od osoby oraz z uwagi  na zmianę rozporządzenia w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków z dnia  16 grudnia 2014 r. /dotychczasowa 

klasyfikacja dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dział 756  rozdział  75618  

§ 0490,  po zmianach  dział 900  rozdział 90002  § 0490/.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756 rozdziale  75618  § 0490  o kwotę   340 000,00 zł 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

16 grudnia 2014 r./

Zmniejsza się plan wydatków  w dziale 754  rozdziale 75412  § 4210  o kwotę   4 400,00 zł

zaplanowaną na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę  129 220,00 zł, 

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę   124 820,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w dziale  900 rozdziale  90002  o kwotę   124 500,00 zł z przeznaczeniem 

na  zakup usług pozostałych /wywóz odpadów komunalnych/.

Zwiększa sie plan wydatków w dziale 750 rozdziale  75023 o kwotę  320,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup  usług pozostałych /są to wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami/.

- wydatki majątkowe o kwotę  4 400,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdziale  75412  § 6230  o kwotę  4 400,00 zł   jako dotacja  

celowa  z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych  /pompy szlamowej/ dla OSP 

Sokół – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr VII/34/2015  poz. 33

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne 2015 roku , a mianowicie:

poz. 4 – dokonuje się zmiany nazwy zadania z “Budowa drogi w Gończycach” na “Przebudowa drogi w 

Gończycach”

poz. 5 dokonuje się zmiany nazwy zadania z  “Budowa drogi w Sokole (Sokół-Poręby)”  na 

“Przebudowa drogi w Sokole (Sokół-Poręby)”

poz. 12 dokonuje się zmiany nazwy zadania z “Budowa drogi w Osrożeniu Drugim” na “Przebudowa 

drogi w Ostrożeniu Drugim”

poz. 14 dokonuje się zmiany nazwy zadania z “Budowa drogi Trzcianka – Ostrożeń – Anielów”  na
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“Przebudowa  drogi  Trzcianka – Ostrożeń – Anielów”

poz. 18 dokonuje się zmiany nazwy zadania  z “Wykup działek pod drogi i ulice”  na  “Wykup działek 

pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew”

poz. 24 dokonuje się zmiany nazwy zadania z  “Modernizacja oświetlenia ulicznego”  na “Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew”

poz. 27 dokonuje się zmiany nazwy zadania z  Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Chotyni 

“Radosne Podwórko” na  Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Chotyni  “Radosne 

Podwórko”

oraz 

pod poz. 33 wprowadza się nowe zadanie:  dział 754  rozdział  75412 “Dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Sokół” określając okres realizacji zadania w roku 

2015 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę  4 400,00 zł.
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