
Załącznik Nr 5 
  do uchwały Nr XXIV/142 /2008 
              Rady Gminy Dąbrówka  

                                                                                                 z dnia 20.11.2008r.  
 

                         
 
 

PLAN ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ 
PLAN WYDATKÓW  

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW 
 

w zł 
DZ. NAZWA KWOTA 

 
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  52.137,00 

 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 58.961,00 

 
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.344,00 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOśAROWA 
500,00 

 
852 POMOC SPOŁECZNA 2522.200,00 

 
 RAZEM 

 
2635.142,00 

 
 
 
 

PLAN WYDATKÓW 
zestawienie szczegółowe 

 
w zł 

Klasyfikacja Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 
Dz. Rozdz. § 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   
- 

30.691,00 

 01095  Pozostała działalno ść  - 30.691,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - 77,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy  - 13,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  - 512,00 

4430 RóŜne opłaty i składki  - 30.089,00 

   RAZEM 
 

- 30.691,00 

 
 

  

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA 

                                                                                                                    (-) JACEK SKŁODOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY  NR XXIV/142 /2008 
RADY GMINY DĄBRÓWKA 

z dnia 20 listopada  2008 roku 
 

 

W uchwale budŜetowej dokonuje się następujące zmiany: 
ZWIĘKSZA się dochody budŜetu gminy na 2008 rok o następujące pozycje: 

- 159.900,00zł  środki z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z 
przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sportowego boiska 
wielofunkcyjnego we Wszeborach. 

- 30.691,00zł dotacja z budŜetu Wojewody Mazowieckiego z 
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

- 4.990,00zł, tytułem uzyskania odszkodowania za zniszczone mienie 
gminne,  

- 9.000,00zł środki uzyskane tytułem refundacji z Powiatowego Urzędu 
Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac 
interwencyjnych. 

- 8.150,00zł wpłata z OSP Kuligów w ramach róŜnych dochodów. 
- 14.700,00zł  wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu.   
- 9.430,00zł wpływy w oświacie z tytułu min: kapitalizacji odsetek, 

refundacja z PUP w ramach prac interwencyjnych 
- 4.000,00zł dotacja z budŜetu Wojewody Mazowieckiego, z 

przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania”, 

- 1.700,00 dotacja z budŜetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem 
na wypłatę dodatków dla pracownika realizującego pracę socjalną, 

- 550,00zł kapitalizacja odsetek oraz wpływy z róŜnych dochodów w opiece 
społecznej, 

- 25.006,00zł dotacja z budŜetu Wojewody Mazowieckiego z 
przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym 
udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym 
szczególnego wsparcia,  

- 393,00zł dotacja celowa z budŜetu Wojewody Mazowieckiego z 
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym.  

 
ZMNIEJSZA się dochody budŜetu gminy o następujące pozycje:  

- 100.000,00zł udział mieszkańców wsi Trojany w budowie świetlicy 
wiejskiej 

 
ZWIĘKSZA się wydatki budŜetu gminy na 2008 roku w następujących pozycjach:  

- 30.691,00zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego dla rolników, którzy złoŜyli stosowne wnioski,  

- 8.150,00zł na zakup wyposaŜenia dla OSP Kuligów.  
- 9.430,00zł  na zwiększenie zadania inwestycyjnego Pn. „Modernizacja 

Przedszkola Samorządowego w Dręszewie” 
- 14.700,00zł wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  
- 1.700,00zł na wypłatę dodatku dla pracownika OPS realizującego pracę 

socjalną w środowisku,  
- 4.000,00zł na doŜywienie dzieci w szkołach (zgodnie z otrzymaną dotacją) 



- 25.006,00zł  wydatki na realizację Rządowego Programu wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2008 roku „Aktywizacja i 
wspieranie jst i organizacji pozarządowych”.  

- 893,00zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dzieci.   
- 4.990,00zł  z przeznaczeniem na  remonty min.  gminnej infrastruktury 

wodociągowej dla ZGK 
- 10.000,00zł na zwiększenie wydatków bieŜących w sporcie,  
 

 
ZMNIEJSZA się wydatki budŜetu gminy na 2008 roku w następujących pozycjach:  

- 334.000,00zł zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie centrum wsi 
Guzowatka” 

- 334.000,00zł zadania inwestycyjnego pn „Zagospodarowanie centrum wsi 
Zaścienie” 

- 220.000,00zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg 
gminnych stanowiących sieć komunikacyjną z drogą krajową nr 8 (Lasków 
– Trojany) 

- 300.000,00zł zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy we wsi Trojany.  
 
 

W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany: 
1. W drogach zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę 

chodnika w miejscowości Józefów - Ludwinów o 4.000,00zł. 
Środki te zostały wygospodarowane z wydatków bieŜących w 
drogach gminnych. 

2. W gospodarce mieszkaniowej  zabezpiecza się wydatki na zapłatę 
min.  za wypisy z rejestru gruntów, zapłatę za wycenię 
nieruchomości itp.  

3. W administracji zabezpiecza się wydatki na wypłatę diet dla 
radnych i sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji oraz na 
wydatki związane z zakupem usług świadczonych na rzecz 
urzędu. 

4. W oświacie  i w edukacyjnej opiece wychowawczej przeniesienia 
zabezpieczają środki na wydatki bieŜące.  

 
 
W wyniku dokonania powyŜszych zmian w budŜecie Gminy na 2008 rok ogółem dochody zwiększa 
się o kwotę 168.510,00zł  a wydatki zmniejsza się o kwotę 1078.940,00zł. Deficyt budŜetu na 
2008 rok zmniejszony zostaje o  1247.450,00zł.  
 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA 

                                                                                                                    (-) JACEK SKŁODOWSKI 
 
 
 
 


