UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/68/2019
RADY GMINY ZABRODZIE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2019 ROKU

W sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
1.Zwiększa się dochody w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę w kwocie 20 916,00 złotych z tytułu podłączenia się nowych odbiorców wody do
sieci.
2. Zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60018 Działalność
Funduszu Dróg Samorządowych :
- w kwocie 1 830 251,00 złotych z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Niegów – Wysychy oraz rozbudowa
odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów, gmina Zabrodzie.
- zaplanowana kwota 638 864,00 złotych z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
Lipiny-Dębinki” zostaje pomniejszona po przetargu, kwota dofinansowana wynosi
559 222,00 złotych i zostaje zaplanowana we właściwej klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 w kwocie
10 000,00 złotych z tytułu refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w
Wyszkowie.
4. Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i
Senatu w kwocie 1 546,00 złotych, zmniejszenie dotyczy wydatków związanych z obwodem
odrębnym, który nie został utworzony w Gminie Zabrodzie. Pismo Krajowe biuro Wyborcze
Delegatura w Ostrołęce pismo DOS-980-8/19 z dnia 4.09.2019 roku.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 2460 w kwocie 30 000,00 złotych z tytułu przyznanego
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizację zadania pn. Zakup sprzętu ratowniczogaśniczego oraz środków ochrony osobistej dla członków OSP Słopsk
6. Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem: z tytułu ponad planowych dochodów
- rozdział 75615 § 0500 w kwocie 1 500,00 złotych,
- rozdział 75616 § 0360 w kwocie 14 000,00 złotych, § 0500 w kwocie 50 000,00 złotych ,
§ 0910 w kwocie 3 000,00 złotych ,
- rozdział 75618 § 0490 w kwocie 21 000,00 złotych.
7. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 206,00 złotych.
Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku.
8. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 553,00 złotych ze
środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej
z przeznaczeniem
na
dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Pismo
Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 roku.
9. Zwiększa się dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły
podstawowe w kwocie 19 990,00 złotych z tytułu wpływy z różnych dochodów oraz
udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w
ramach „Mazowieckiego
Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych
i

Językowych” na realizację zadania pn. SZKOLNA PRACOWNIA JĘZYKOWA NA MIARĘ
XXI WIEKU w kwocie 47 500,00 złotych. Pismo Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie ES-KW.541.2.184.2019KC oraz w ramach tego projektu
zwiększa się wydatki § 4240 w kwocie 68 235,00 złotych.
10. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 w kwocie
1 600,00 złotych na dofinansowanie, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami. Pismo Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie WF-I.3111.17.76.2019 z dnia 12.09.2019 roku.
11. Zwiększa się wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę w kwocie 2 000,74 złotych na zakup usług pozostałych, 3 000,00 złotych na różne
opłaty i składki oraz 773,26 złotych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
12. Zmniejsza się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 9 000,00 złotych do
wysokości wydatków.
13. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 w kwocie
10 000,00 złotych na zakup usług pozostałych.
14. Zmniejsza się wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 30 000,00
złotych do wysokości przewidzianych wydatków.
15 Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zabrodziu § 4010 w kwocie 76 986,00 złotych, § 4110 w
kwocie 13 234,00 złotych, § 4120 w kwocie 1 886,00 złotych, § 4210 w kwocie 19 990,00
złotych .
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie § 4010 w kwocie 38 490,00 złotych, § 4110 w
kwocie 6 617,00 złotych, § 4120 w kwocie 943,00 złotych.
- Szkoła Podstawowa w Dębinkach § 4010 w kwocie 38 490,00 złotych, § 4110 w kwocie
6 617,00 złotych, § 4120 w kwocie 943,00 złotych oraz § 4240 w kwocie 36 553,00 złotych
na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych.
16. Zwiększa się wydatki inwestycyjne:
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi „Modernizacja studni Nr 4 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Niegowie”
w kwocie 40 000,00 złotych,
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne „Rozbudowa drogi
gminnej Niegów-Wysychy” w kwocie 2 214 122,00 złotych,
- dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie
375 000,00 złotych .
17. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:
- dział 400 dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi „Modernizacja studni Nr 2 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w
Niegowie” w kwocie 40 000,00 złotych ,
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne „Budowa chodnika
w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska” w kwocie 50 000,00 złotych, „Przebudowa
odcinka drogi gminnej w miejscowości Podgać – etap I „ w kwocie 70 000,00 złotych,
„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny –Dębinki” w kwocie 150 000,00 złotych,
oraz „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Gaj i Niegów” w kwocie 49 000,00 złotych.
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe „Budowa hali
sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie w
kwocie 60 000,00 złotych,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód „Modernizacja oczyszczalni ścieków” w kwocie 350 000,00
złotych.

18. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 720
Informatyka, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina oraz 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków.

