U C H W A Ł A Nr XII/56/2019
Rady Gminy Sochaczew z dnia 04 września 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sochaczew na rok 2019
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236
i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r. poz. 869)
Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019 Nr III/11/2018 Rady Gminy
Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 341.448,00 zł., Plan dochodów budżetu Gminy wynosi
69.971.023,34 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik
nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody budżetu”
1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 311.448,00 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 54.300.515,58 zł.
2. zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł.
Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 15.670.507,76 zł.
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy:
1.
2.

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 640.854,00 zł.
zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 158.623,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 46.928.252,58 zł.
3.
4.

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 157.500,00 zł.
zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 298.283,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 25.879.732,34 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy Sochaczew ogółem wynosi 72.807.984,92 zł. zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej pn. „Wydatki budżetu”.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
Budżetowej pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019
rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne
na 2019 rok”.
3. Zmienia się § 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2019,
który brzmi:
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 2.456.064,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.723.378,00 zł
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Sochaczew
Czesław Ćwikliński

Uzasadnienie
Zmiany do budżetu
Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 311.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
Dział 600
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 2710 na kwotę 10.000,00 zł. zgodnie
z Umową Nr 901/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu pomocy finansowej
ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zawartą w dniu 12 lipca 2019 r.
pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pod nazwą: „Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz budowy progów
zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Czerwonka Parcel”.
Dział 750
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 8.855,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku
na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem
na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy
o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Dział 751
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75108 § 2010 na kwotę 16.038,00 zł.
zgodnie
z
decyzją
Ministra
Finansów
z
dnia
14
sierpnia
2019r.
znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dział 754
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75412 § 2710 na kwotę 12.400,00 zł. zgodnie
z Umową Nr 238/OR/BP-I/D/19 dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji
celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Feliksów zawartą w dniu 12 lipca 2019 r. pomiędzy:
Województwem
Mazowieckim
reprezentowanym
przez
Zarząd
Województwa
Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej Feliksów, w zakresie remontu dachu strażnicy.

Dział 801
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 22.599,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu
terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie
z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Dział 852
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 3.700,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku
z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 553,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147
ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 8.117,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 09 sierpnia 2019 roku
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85228 § 2440 na kwotę 58.176,00 zł. zgodnie
z Umową Nr 1/OW/2019 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego Funduszem
Solidarnościowym na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, zawartą w dniu
02 lipca 2019 r. pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług
opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz środków na koszty
związane z obsługą Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2019.
Dział 855
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 150,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku
w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 170.860,00 zł.
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry
start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
Dział 900
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 6300 na kwotę 10.000,00 zł. zgodnie
z Umową Nr 900/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu pomocy finansowej
ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zawartą w dniu 12 lipca 2019 r.
pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodakówek dz. 16/11”.
Dział 926
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92605 § 6300 na kwotę 10.000,00 zł. zgodnie
z Umową Nr 902/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu pomocy finansowej
ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zawartą w dniu 12 lipca 2019 r.
pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pod nazwą: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej n a terenie Szkoły Podstawowej w Mokasie –
teren gminny”
oraz
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92605 § 6300 na kwotę 10.000,00 zł. zgodnie
z: Umową Nr 903/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu pomocy finansowej
ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zawartą w dniu 12 lipca 2019 r.
pomiędzy: Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego a Gminą Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pod nazwą: „Budowa ogrodzenia działki na której zostanie wybudowany plac zabaw
i siłownia zewnętrzna w miejscowości Andrzejów Duranowski – teren gminny”

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 640.854,00 zł, plan wydatków bieżących
zmniejszono o kwotę 158.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60016
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
230.000,00 zł. w tym: środki własne na zakup usług remontowych – 120.000,00 zł., środki
własne na zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł. oraz pomoc finansowa z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019 na zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.
Rozdział 70005
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
40.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
7.636,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
Rozdział 75011
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
8.855,00 zł. w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań wynikających z ustawy –
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych.
Rozdział 75023
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
25.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
Rozdział 75085
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
1.860,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
1.860,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75108
- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
13.438,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę
2.600,00 zł.
w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 75412
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
12.400,00 zł. w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019”.
Rozdział 80101
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
17.206,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
7.206,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
39.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
63.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
600,00 zł.
Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.
Rozdział 80103
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę
557,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę
12.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80110
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
1.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
Rozdział 80148
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
5.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.
Rozdział 80150
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
1.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
1.557,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
1.000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
600,00 zł.
Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków.
Rozdział 80153
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
22.599,00 zł. w związku z przyznaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Rozdział 85214
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 553,00 zł.
w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Rozdział 85216
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.117,00 zł.
w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85228
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
75.700,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
14.400,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
576,00 zł.
Powyższych zmian dokonano w związku z przyznaną dotacją
na finansowanie,
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 3.700,00 zł. oraz w związku z przyznanymi
środkami z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie
świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności
w kwocie 58.176,00 zł.
Rozdział 85503
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
150,00 zł. w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie
Dużej Rodziny.
Rozdział 85504
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
3.848,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
3.212,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę
163.800,00 zł.
w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.
Rozdział 90002
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
8.147,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 157.500,00 zł., Plan wydatków
majątkowych zmniejszono o kwotę 298.283,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
Rozdział 01010
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Orły Cesin, Kożuszki Parcel, Feliksów” o kwotę 16.500,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok
po zmianach wynosi 108.500,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Żuków” o kwotę 12.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach
wynosi 22.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa przepompowni wody
w miejscowości Czyste” o kwotę 200.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach
wynosi 100.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Altanka dz.44/4” na kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok
po zmianach wynosi 10.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Czerwonka Parcel dz.152/7” na kwotę 7.000,00 zł. Wartość zadania na 2019
rok po zmianach wynosi 7.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Czerwonka Parcel dz.195/13, 195/20, 195/22” na kwotę 7.000,00 zł. Wartość
zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 7.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Kożuszki Parcel dz.14/8, 14/9 i 15” na kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania
na 2019 rok po zmianach wynosi 15.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Projekt budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Wymysłów” na kwotę 12.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok
po zmianach wynosi 12.000,00 zł.

Rozdział 60016
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Dzięglewo dz. 67” o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi
70.000,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kaźmierów” na kwotę 75.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi
75.000,00 zł.
Rozdział 75023
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia zewnętrznego budynku
Urzędu Gminy Sochaczew” o kwotę 28.783,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach
wynosi 71.217,00 zł.
Rozdział 75095
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Element małej architektury – ławeczka
„Chopina” przy budynku Urzędu Gminy Sochaczew” o kwotę 100.000,00 zł. Wartość zadania
na 2019 rok po zmianach wynosi 0,00 zł.
Rozdział 90015
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Chodakówek dz.16/11” o kwotę 10.000,00 zł. - środki z Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw (MIAS). Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 47.000,00
zł.
- zmienia się nazwa zadania; było przed zmianą: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego
w miejscowości Rozlazłów”, po zmianie jest: „Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Altanka” Wartość zadania na 2019 rok pozostaje bez zmian
i wynosi 40.000,00 zł.

Rozdział 92605
- zwiększa się plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły
podstawowej w Mokasie – teren gminny” o kwotę 26.500,00 zł. w tym: środki własne
- 16.500,00 zł. oraz środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS)
- 10.000,00 zł.. Wartość zadania na 2019 rok po zmianach wynosi 36.600,00 zł.
- wprowadza się plan wydatków na zadanie: „Budowa ogrodzenia działki na której zostanie
wybudowany plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Andrzejów Duranowski –
teren gminny” na kwotę 26.000,00 zł. w tym: środki własne - 16.000,00 zł. oraz środki
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) - 10.000,00 zł.. Wartość zadania
na 2019 rok po zmianach wynosi 26.000,00 zł.
Rozdział 92695
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Budowa placu zabaw na działce gminnej
w miejscowości Andrzejów Duranowski” o kwotę 16.000,00 zł. Wartość zadania na 2019 rok
po zmianach wynosi 24.000,00 zł.

