
UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy z dnia 9 lutego 2017 roku 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. 

Dochody - Tabela nr 1 
Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 283 800,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie 
następujących zmian: 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 
Zwiększa się plan dochodów o 190 076 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat za m-c 
październik i listopad 2016 rok, od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy. 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
Zmniejsza się plan dochodów o 5 335 zł z tytułu planowanych udziałów w PIT na 2017 rok , zgodnie z 
szacunkiem Ministerstwa Rozwoju i Finansów przekazanym pismem Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 
stycznia 2017 roku. 

Dział 758 - Różne rozliczenia 
Zwiększa się plan dochodów o 84 551 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, 
zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 
Zmniejsza się plan dochodów o 45 492 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie 
przedszkolne, zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Zmniejszenie dotacji jest 
wynikiem uwzględnienia dzieci 6-letnich i powyżej w podziale subwencji oświatowej. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Zwiększa się plan dochodów o 60 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zgodnie z uchwałą RG z 15 grudnia 2016 r. ustalającą stawki tych opłat. 

Wvdatki-Tabelanr2i3 
Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 283 800 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie 
następujących zmian: 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 
Dokonano zwiększenia planu wydatków o 3 000 zł z przeznaczeniem na zobowiązania z roku 2016 
związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości 
Karolina". 

Dział 600 - Transport i łączność 
1. Dokonano zwiększenia planu wydatków o 220 800 zł, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań z 
roku 2016 , dotyczących następujących zadań: 
al Przebudowa drogi - ul.Św.Józefa i ul.Piękna w Nowych Osinach (projekt) - 29 300 zł 
b/ Przebudowa drogi w m. Stare Zakole - działka nr 150 - 190 000 zł. 
c) Modernizacja ul.Nowej w Hucie Mińskiej - 1500 zł 

(Inicjatywa lokalna planowana na 2017 r. - zwiększenie wydatków z tyt. udziału mieszkańców). 

2. W planie wydatków majątkowych dokonano zmiany zadania pn. „Dotacja dla Powiatu Mińskiego na 
budowę chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych w m. Barcząca-Budy Barcząckie, Józefów, 
Stara Niedziałka" - planowanego w kwocie 200 000 zł, w sposób następujący: 
al 100 000 zł przeniesiono na dotację dla powiatu mińskiego na dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów-Mrozy polegająca na 
budowie chodnika na ode. Budy Barcząckie - Barcząca od km 4+327,29 do km 4+700", 



b/ 50 000 zł przeniesiono na dotację dla powiatu mińskiego na dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów -
Młęcin - Kamionka) od km 0+000 do km 0+800", 
c/ 50 000 zł przeniesiono na realizacje zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze 
powiatowej w miejscowości Józefów" 

Nazwy zadań finansowanych w formie pomocy finansowej dla powiatu, zostały zmienione na 
wniosek Starosty Mińskiego i dostosowane do nazw przyjętych w budżecie Powiatu na 2017 
rok. 

Dział 710 - Działalność usługowa 
Dokonano korekty paragrafu wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistycznej. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Dokonano zwiększenia planu wydatków o 60 000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych 
od mieszkańców gminy. 
Poza tym dokonano przeniesienia kwoty 19 000 zł z wydatków na zakup energii do oświetlenia dróg, na 
wydatki majątkowe dotyczące opracowania projektów na budowę oświetlenia ulicznego, ponieważ kwota 
30 000 zł planowana na ten cel w budżecie okazała się za niska w stosunku do ofert złożonych w trybie 
ogłoszonego zapytania ofertowego na opracowanie tych projektów. 
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