
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/197/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia  

22 lutego 2021 r. 

 

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.103,00 zł dokonano  

na podstawie: 

1) pisma z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.26.2021 z dnia  

03 lutego 2021 r. o wysokości kwoty dotacji celowej, przeznaczonej na pokrycie części 

wydatków (wydatki na dodatki spisowe i wydatki rzeczowe), związanych z realizacją 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 – 8.051,00 zł;  

2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 

zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, 

związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 52,00 zł.  

 

2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 34.752,85 zł dokonano w związku z:  

1) otrzymaniem informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  

Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. dotyczącej zwiększenia o 15.989,00 zł 

części oświatowej subwencji ogólnej, 

2) wpływem odszkodowania w łącznej wysokości 9.191,06 zł (za przystanek w Głuchowie 

– 9.000,00 zł oraz za furtkę przy świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 191,06 zł), 

3) wpływem opłaty za wpis do działalności regulowanej – 50,00 zł, 

4) planowanym zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych 

z dotacji celowej – 4.836,00 zł oraz związanych z nimi odsetek – 2.500,00 zł, 

5) wpływem środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.160,50 zł (wpłata ZGK dotycząca 

obciążenia za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie), 

6) zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej MGOK 18,88 zł, oraz MGBP – 7,41 zł. 

 

3. W związku z wejściem w życie art. 31zm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zdjęto zaplanowane na 2021 rok dochody  

z tytułu opłaty targowej w wysokości 8.000,00 zł, a wprowadzono do budżetu rekompensatę 

utraconych z tytułu niepobierania opłaty targowej dochodów ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19, w wysokości wynikającej z wykonania, ujętej w sprawozdaniu 

za 2019 rok, tj. 11.414,00 zł. 

 

4. Dokonano przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000,00 zł, w tym: 

1) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000,00 zł w związku  

z przeprowadzeniem przez Powiat Siedlecki procedury przetargowej na zadanie  

pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”,  

w wyniku której uległa zmniejszeniu wartość inwestycji, a tym samym uległa obniżeniu 

wartość wkładu własnego Miasta i Gminy Mordy (poz. 3 w tabeli Nr 3); 

2) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania 

pn. „Budowa fontanny w miejscowości Mordy” (poz. 20 w tabeli Nr 3). 

 

5. Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 35.986,85 zł, w tym: 

1) zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł wydatków, w celu udzielenia dotacji na rzecz spółek 

wodnych,  



2) zwiększenia o kwotę 10.148,85 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia  

w rozdziale Urzędy gmin,  

3) zabezpieczenia środków w kwocie 502,00 zł na udzielenie dotacji celowej na rzecz 

budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiących wkład własny gminy, w celu 

zapewnienia serwisu technicznego systemu e-urząd (EZD);  

4) zwiększenia środków na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie 

Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli niepublicznych, działających w innych 

gminach o kwotę 15.000,00 zł; 

5) zwiększenia środków o kwotę 3.836,00 zł na dodatki mieszkaniowe; 

6) zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł na zwrot do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych z dotacji celowej. 

6. Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.180,00 zł w rozdziale Różne 

rozliczenia finansowe w związku z decyzją wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego  

w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 

informacji o szczepieniach (infolinia).  

Zgodnie z wyjaśnieniami, zawartymi w piśmie otrzymanym od Wojewody, po wykonaniu 

zadania nastąpi refundacja wydatków przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

7. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” dokonano następujących zmian: 

1) w pozycji 3 zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W 

w m. Krzymosze” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł, 

2) w pozycji 20 zadania pod nazwą „Budowa fontanny w miejscowości Mordy” dokonano 

zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
/      -/ Katarzyna Kotowska 


