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U Z A S A D N I E N I E  

DO UCHWAŁY NR XII/67/2015  RADY GMINY W SOBOLEWIE  

Z DNIA 03 WRZEŚNIA 2015 R. 

  

 

    Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 916,00 zł 

- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny 

płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (pismo MF nr ST5.4750.217.15.6g) 

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 190 916,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców za budowę 

mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych 

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 357 347,00 zł 

- w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę 349 771,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (korekta 

deklaracji podatku od nieruchomości firmy „SANTE”) 

- w dziale 758 rozdziale 75807 o kwotę 7 576,00 zł z tytułu części wyrównawczej subwencji 

ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.102.2015) 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 102 480,00 zł, w tym: 

Wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł 

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 10 000,00 zł na zakup wyposażenia gabinetów dla 

pielęgniarek w szkołach 

Wydatków majątkowych o kwotę 1 092 480,00 zł (Załącznik Nr 4 do Uchwały) 

- poz. 24 dział 900 rozdział 90015 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Sobolew” dotychczasową kwotę 600 000,00 zł w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 

615 000,00 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł (nadzór inwestorski). 

- poz. 47 dział 900 rozdział 90095 – Budowa mikroinstalacji prosumenckich – 

fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew” dotychczasową kwotę 12 915,00 zł   

 w kolumnie 6, 7 zmienia się na kwotę 1 090 395,00 zł, 

dotychczasową kwotę 12 915,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 301 995,00 zł,  

 w kolumnie 9 wprowadza się kwotę 788 400,00 zł. 

     W związku z w/w zmianami ulega zmianie wynik budżetu; występuje deficyt w kwocie           

788 400,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego 



2 

w Warszawie z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie budowy mikroinstalacji 

prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew. 

Środki  na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 788 400,00 zł (podpisana umowa z Urzędem 

Marszałkowskim Nr 00011 – 6921 – UM 0780022/15 z dnia 17 sierpnia 2015 r.) zostaną 

przekazane w ciągu 3-ech miesięcy od złożenia wniosku o płatność. Zakończenie inwestycji 

planowane jest w okresie od 01.10.2015 r. do 16.10.2015 r. 

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki w BGK na pokrycie deficytu      

z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w/w zadania w wysokości     788 400,00 zł.  

             Dokonuje się zmian w planie przychodów. 

Przychody po zmianach wynoszą 2 418 531,00 zł i są to: 

a) wolne środki w kwocie 1 262 520,00 zł 

b) pożyczka w kwocie 788 400,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego 

z realizacją zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich- fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Sobolew” (wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 788 400,00 zł) 

c) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 

 367 611,00 zł. 

           Dokonuje się zmian w kwocie rozchodów. 

Dotychczasową kwotę 1 733 031,00 zł zmienia się na kwotę 1 630 131,00 zł. 

Rozchody w w/w kwocie zostaną pokryte z: 

– wolnych środków w wysokości 1 262 520,00 zł 

– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 

367 611,00 zł. 

       Zmniejszono kwotę rozchodów o 102 900,00 zł z uwagi na umorzenie pożyczki z WFOŚiGW 

na budowę kanalizacji w Sobolewie- etap IV (pismo WFOŚiGW Nr KK.WI.4102.049.14.002 

0608/15). 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Karol Marcinkowski 

 

  

  


