
UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY  NR XXVIII//169/2009 

RADY GMINY DĄBRÓWKA 
z dnia  26 marca  2009 roku 

 

W uchwale budŜetowej  dokonuje się  następujące zmiany: 

 
ZWIĘKSZA się dochody budŜetu gminy na 2009 rok o następujące pozycje: 

 
- 8.915,00zł– (dotacja z budŜetu Wojewody Mazowieckiego) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym,  

- 15.193,00zł – refundacja środków z PUP na podstawie podpisanej umowy w 
sprawie organizowania i finansowania robót publicznych,  

- 9.836,00zł – ponadplanowe środki uzyskane ze sprzedaŜy autokaru szkolnego,  
- 160.000,00zł – dotacja przyznana Gminie Dąbrówka na finansowanie zadania 

publicznego z zakresu budowy zagospodarowania centrum wsi Guzowatka i 
Zaścienie na mocy uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVIII-205/09 z dnia 
25 lutego 2009 roku.  

- 239.963,00zł – zwrot niewykorzystanych środków z planu wydatków 
niewygasających w roku 2008.  

 
 

ZWIĘKSZA się wydatki budŜetu gminy na 2009 roku w następujących pozycjach:  
 
- 160.000,00zł – w drogach powiatowych zwiększa się plan wydatków 

inwestycyjnych na budowę zagospodarowania centrum wsi Guzowatka i Zaścienie, 
zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją, 

- 15.193,00zł – w gospodarce komunalnej w pozostałej działalności zwiększa się 
plan na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych, 

- 1.220,00zł  - zwiększa się zadanie inwestycyjne na dokumentację projektową i 
studium wykonalności na wodociągowanie nowych miejscowości, zg.  z podpisaną 
umową. 

- 55.900,00zł - zwiększa się zadanie inwestycyjne na dokumentację projektową i 
studium wykonalności na wodociągowanie nowych miejscowości, tj. na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla miejscowości Trojany zg.  z podpisaną umową.  
Zadanie to ujęte zostało w planie finansowym wydatków niewygasających roku 
2008, z uwagi na przedłuŜające się procedury uzgodnienia przebiegu 
projektowanego wodociągu przy drodze krajowej S8 z GDDKiA, wykonawca 
dokumentacji nie ma moŜliwości wywiązania się z terminu ujętego w uchwale, tj. 
31.03.2009r.  

- 182.843,00zł – do planu wydatków inwestycyjnych na rok 2009 zostaje 
wprowadzone zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
miejscowości Małopole- II etap – dokończenie”. Zadanie to ujęte zostało w planie 
finansowym wydatków niewygasających roku 2008. Z uwagi na  znaczne 
zwiększenie zakresu poprawek i usterek powstałych przy realizowanej inwestycji, 
jak i na złe warunki pogodowe, które uniemoŜliwiają otworzenie dróg Wykonawca 
nie ma moŜliwości wykonania wszystkich  prac w terminie do 31.03.2009r.  

- 8.915,00zł – na wypłatę stypendiów dla uczniów  - zgodnie z art. 90d i art. 90e 
ustawy o systemie oświaty.  
 

W ramach PRZENIESIENIA wydatków  dokonuje się następujące zmiany: 
1. Zmniejsza się plan wydatków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

o 5.000,00zł. Środki zostają przeniesione do gospodarki 
komunalnej  - w pozostałej działalności -  jako dopłata do 



wynagrodzenia dla pracowników  zatrudnionych w ramach robót 
publicznych. Ponadto w Zakładzie zabezpiecza się środki na 
opłacenie podatku VAT od zakupionych towarów i świadczonych 
usług.  

2. W planie wydatków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie 
wydziela się kwotę 6.000,00zł na zakupy inwestycyjne, tj. na 
zakup zmywarki z wyposaŜeniem.  

3. W oświacie wydziela się środki jako udział własnych na remont 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, w ramach wniosku o 
zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jst.  

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA 

                                                                       (-) JACEK SKŁODOWSKI 


