
 
 

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY  NR XXVII/ 163/2009 

RADY GMINY DĄBRÓWKA 
z dnia 26 lutego 2009 roku 

 

W uchwale budŜetowej  dokonuje się  następujące zmiany: 

 
ZWIĘKSZA się dochody budŜetu gminy na 2009 rok o następujące pozycje: 
- 150.000,00zł – (dotacja z budŜetu Wojewody Mazowieckiego)  środki finansowe 

przyznane Gminie Dąbrówka na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych,  
- 200.786,00zł  – zwiększenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy 

Dąbrówka, części oświatowej na podstawie pisma nr ST3/4820/1/2009 z dnia 
31.01.2009r.  

- 27.280,00 – zwiększenie planu dotacji w opiece społecznej na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem nr 
FNI.I./3011/14/09 z dnia 12.02.2009r.  

- 4.120,00zł – środki pozyskane w ramach róŜnych dochodów przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

ZMNIEJSZA  się dochody budŜetu gminy na 2009 rok o następujące pozycje: 
- 79,00zł  -  na podstawie ostatecznej informacji o planie udziałów w PIT na 2009r 

(pismo nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31.01.2009r.) dokonuje się zmiany planu 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.   

ZWIĘKSZA się wydatki budŜetu gminy na 2009 roku w następujących pozycjach:  
- 150.000,00zł – w drogach gminnych wydziela się zadanie inwestycyjne pn. 

„Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej”,  
- 200.786,00zł – przeznacza się na wydatki bieŜące w oświacie, 
- 20.000,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, 
- 2.000,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków  stałych, 
- 9.400,00zł  - z przeznaczeniem na świadczenie usług specjalistycznych.  
W ramach PRZENIESIENIA dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany: 

1. W planie dochodów dla  przedszkola zwiększa się wpływy z usług  o kwotę 
68.399,00zł mylnie ujętą w planie dochodów  stołówek szkolnych.  

2. Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów 
Unijnych dokonuje się podziału dotacji rozwojowej przyznanej  dla projektu 
pt. „Kreatywni i aktywni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, polegającego na wydzieleniu środków udziału krajowego 
(15%) i udziału unijnego (85%).  

W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany: 
1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację zadania  

„Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej” o 30.000,00zł (udział 
własny zaangaŜowany w realizację zadania). Środki te zostają 
wydzielone z wydatków bieŜących w drogach gminnych.  

2. W gospodarce mieszkaniowej zabezpiecza się wydatki na 
przedłuŜenie opieki serwisowej  dla pakietu programu GEO-MAP. 

3. Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiej Jednostki WdraŜania 
Programów Unijnych dokonuje się zamiany montaŜu finansowego 
dla projektu pt. „Kreatywni i aktywni” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegającego na 
wydzieleniu środków udziału krajowego (15%) i udziału unijnego 
(85%).  

4. W planie wydatków inwestycyjnych na  2009 rok dokonuje się 
zmiany nazwy zadania „Budowa hali sportowej w Dąbrówce - I 
etap”, które przeniesione zostaje do działu „Oświata i wychowanie”. 

5. W opiece społecznej w ramach przeniesienia zabezpiecza się środki 
na zapłatę za zuŜycie energii elektrycznej.  

 



6. Stosownie  do uchwały nr 17/X/2008 Zgromadzenia Związku Gmin 
Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 15.12.2008r. ustalającej wysokość 
składki członkowskiej na 2009 rok,  dokonuje się zwiększenia o 
3.000,00zł kwoty zabezpieczonej na ten cel w budŜecie Gminy 
Dąbrówka na 2009 rok. Środki te zostają wydzielone w gospodarce 
komunalnej w pozostałej działalności z wydatków bieŜących. 

 

7. W planie wydatków inwestycyjnych – zadanie „Budowa świetlicy we 
wsi Trojany” – dokonuje się zmiany łącznych kosztów finansowych 
zabezpieczonych na realizację zadania ograniczając je tylko do 
udziału własnego Gminy, tj. do 170.000,00zł (2009 – 100.000,00 i 
2010 – 70.000,00zł). 

 

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA 
                                                                                                                    (-) JACEK SKŁODOWSKI 

 


