
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/204/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia  

29 marca 2021 r. 

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.462,00 zł dokonano  

na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydziału 

Polityki Społecznej Nr WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 04 marca 2021 r., o wysokości 

przyznanej kwoty z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 r., przeznaczonej  

na wsparcie finansowe gmin, w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów  

(osób w wieku 70 lat i więcej), jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki 

zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. 

2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 38.532,00 zł dokonano w związku z:  

1) planowanym dochodem z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.000,00 zł 

(czynsz od Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. za dzierżawę pojazdu do zbierania 

odpadów komunalnych), 

2) wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.960,00 zł (zwrot kosztów pogrzebu 

za podopiecznego MGOPS), 

3) przewidywanym wpływem sumy, uzyskanej z egzekucji, prowadzonej przeciwko 

dłużnikowi podatku od nieruchomości od osób prawnych – 16.968,00 zł, 

4) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r.,  

w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań 

bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.604,00 zł, 

 

3. W związku z wyjaśnieniami i rekomendacjami, zawartymi w piśmie Wojewody 

Mazowieckiego Nr WBZK-III.3112.2.2021 z dnia 25 lutego 2021 r., dotyczącymi 

organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne  

i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu 

do punktów szczepień, a także organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 

transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia), 

dostosowano klasyfikację, zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale Różne 

rozliczenia rozdziale Różne rozliczenia finansowe w łącznej kwocie 2.180,00 zł,  

a zwiększono plan wydatków bieżących w dziale Ochrona zdrowia rozdziale Pozostała 

działalność w łącznej kwocie 2.710,00 zł. 

 

4. Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących: 

1) kwoty 2.000,00 zł w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. zwiększono 

wydatki na zakup usług pozostałych a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia 

bezosobowe, 

2) kwoty 2.057,00 zł w dziale Oświata i wychowanie tj. zwiększono wydatki  

w rozdziale  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a zmniejszono wydatki  

w rozdziale Szkoły podstawowe. 

 

5. Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 18.102,00 zł, w tym: 

1) zwiększono o kwotę 4.000,00 zł plan wydatków, dotyczących wpłat gmin na rzecz 

izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;  

2) zwiększono o kwotę 2.028,00 zł plan wydatków w rozdziale Pozostałe działania 

związane z gospodarką odpadami na działania, związane z odbiorem azbestu  

od mieszkańców gminy;  

3) zwiększono o kwotę 3.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych  

w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego; 



4) zwiększono o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków na zakup energii w rozdziale Domy 

i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 

5) zwiększono o kwotę 4.074,00 zł plan wydatków na zwrot kosztów uczęszczania 

dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli 

niepublicznych, działających na terenie innych gmin. 

6. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa 

Mazowieckiego zadania, polegającego na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych 

źródeł ciepła na terenie gminy, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 19.900,00 zł 

na pokrycie 100 % kosztów. Po wykonaniu zadania ma nastąpić refundacja wydatków w 

wysokości 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. 


