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Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 7 kwietnia  2021 r. 

 

Zmiany w planie dochodów 

 

Dział 600 Transport i łączność 

w rozdziale 60013 wprowadzono plan dochodów w § 6610 dotacje celowe otrzymane z gmin na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, w kwocie 15 375,00 zł z tytułu porozumienia z Gminą Brwinów i Miastem 

Podkowa Leśna w ramach realizacji zadania  pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od 

km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 

na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie 

wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii 

i ul. Nadarzyńską w Otrębusach" 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

w rozdziale 75618 wprowadzono plan dochodów w § 2680 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów 

w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 18 481,00 zł;  

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 49 426,00 zł z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11 marca 2021; 

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

w rozdziale 92695 w § 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zmniejszono plan dochodów o kwotę 31 200,00 zł 

w związku z przyznaniem niższej kwoty dofinansowania w ramach programu „Umiem pływać”. 

 

Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 707,00 zł, zwiększenie dochodów 

majątkowych o 15 375,00 zł; 

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 141 079 761,11 zł, w tym dochody bieżące 

139 341 624,11 zł, dochody majątkowe  1 738 137,00 zł. 

 

Zmiany w planie wydatków 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 

w rozdziale 01009 w § 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, 

zwiększono plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł; 

 

Dział 600 Transport i łączność 

w rozdziale 60013 w  § 6050 zmniejszono plan wydatków na zdanie pn.: "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w 

Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z 

drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w 

Otrębusach" o kwotę 5 400,00 zł – w związku ze zmniejszeniem kosztów pomocy rzeczowej dla 

Województwa Mazowieckiego; 
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w rozdziale 60014 w § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: Wykonanie projektu 

przebudowy skrzyżowania ul. Pruszkowskiej (3107W) z ul. Jeżynową i ul. Działkową w m. 

Strzeniówka, o kwotę 610,00 zł – w związku ze zmniejszeniem kosztów pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Pruszkowskiego; 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  

w rozdziale 70005 zmniejszono plan wydatków w § 4430 o kwotę 5 000,00 zł na różne opłaty i składki 

oraz wprowadzono plan wydatków w § 4520 w kwocie 5 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego 

 

Dział 750 Administracja publiczna  

w rozdziale 75023  zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 129 492,00 zł na zakup usług 

pozostałych; 

 

Dział 926 Kultura fizyczna 

w rozdziale 92695 w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 88 400,00 zł na zakup usług 

pozostałych w związku ze zmniejszeniem wartości projektu „Umiem pływać”; 

 

 

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 58 092,00 zł, zmniejszenie wydatków 

majątkowych o 6 010,00 zł. 

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 152 267 373,11 zł, w tym wydatki bieżące 

130 932 263,11 zł, wydatki majątkowe 21 335 110,00 zł. 

 


