
UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXXVIII/268/17 Rady Gminy z dnia 26 października 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. 

Dochody - Tabela nr 1 
Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 36 782,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie 
następujących zmian: 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 
Zwiększa się plan dochodów o 29 760 zł z tytułu : 
1/ zwrotu podatku Vat za 2010 rok, zapłaconego w związku budową kanalizacji sanitarnej w Stojadłach, 
zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 18 sierpnia 2017 roku 
- 20 000 zł, 
II zabezpieczenie należytego wykonania umowy firmy „Dextror' dot. budowy kanalizacji sanitarnej w 
ramach zadania „Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki" 
przekazanej na wykonanie napraw polegających na uszczelnieniu studni betonowych w ramach 
gwarancji, w kwocie 9 760 zł; 

Dział 758 - Różne rozliczenia 
Zwiększenie o 7 022 zł dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w 
ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. 
Łączna kwota dotacji z t>tułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2016 rok wyniosła 212 022 zł, co stanowi 
35,6 % poniesionych wydatków na ten cel w roku ubiegłym. 

Wydatki - Tabela nr 2 i 3 
Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 36 782,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie 
następujących zmian: 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 
1/ W planie wydatków na zadania inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany: 

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i 
Osiny - część południowa, o kwotę 56 000 zł oraz na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w 
m.Stare Zakole - część północna i Budy Barcząckie - część zachodnia", o kwotę 25 000 zł. 

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie gminy", o kwotę 56 000 zł, 

- kwotę 25 000 zł przenosi się do działu 900, na zwiększenie dotacji dla mieszkańców na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (20 000 zł) i na rozbudowę 
oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach (5 000 zł). 

21 Plan wydatków bieżących zwiększa się o 24 000 zł z przeznaczeniem na uszczelnienie studni 
betonowych, w ramach gwarancji należytego wykonania umowy zawartej z firmą „Dextrol" na budowę 
kanalizacji sanitamej, pn.„Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk 
Mazowiecki". 

Dział 600 - Transport i łączność 
1/ Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące oraz 
zimowe utrzymanie dróg gminnych. 
21 Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.„Projekt i przebudowa ul.Lipowej w 
Targówce I etap" , o kwotę 100 000 zł. 

Dział 710 - Działalność usługowa 
Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 9 260 zł na dofinansowanie Projektu „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji". 
Zmianę wprowadzono na podstawie aneksu do umowy podpisanej z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu. 



Dział 750 - Administracja publiczna 
Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 17 000 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową od 
pozwu o zapłatę kar umownych przez firmę ,.Dextro!", z tytułu wad i usterek powstałych przy realizacji 
zadania pn. .„Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki". 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 
Zmniejsza się plan wydatków o 40 000 zł, na zapłatę odsetek od kredj^ów i pożyczek zaciąganych przez 
gminę. 
Zmniejszenie wydatków na ten cel związane jest z niższą niż planowano kwotą długu zaciąganego na 
sfinansowanie deficytu budżetowego. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 
W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonano zmiany przedsięwzięcia 
planowanego na 2017 rok w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Huta Mińska pn. „Rozbudowa 
siłowni plenerowej przy szkole w Hucie Mińskiej" na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa placu zabaw 
przy szkole w Hucie Mińskiej". 
Zmiany dokonano na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Huta Mińska z dnia 20 
października 2017 roku. 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
1/ Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 25 000 zł z przeznaczeniem na : 

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy 20 000 zł, 
- rozbudowę oświetlenia na ul.Władysława w Nowych Osinach - 5 000 zł. 

II Zwiększa się plan wydatków bieżących o 5 042 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną 
środowiska dot. usuwania azbestu z terenu gminy. 
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