Zarządzenie Nr 45/2016
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy
Stanisławów na rok 2016 Nr XIII/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., Wójt Gminy
Stanisławów postanawia, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016
zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy
Stanisławów na rok 2016”, zmniejszając plan dochodów o kwotę 3 319 449,00 zł. i
zwiększając plan dochodów o kwotę 3 325 245,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w
łącznej kwocie 25 738 618,92 zł. z tego:
a) bieżące w kwocie
24 204 618,92 zł.
b) majątkowe w kwocie 1 534 000,00 zł.
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016
zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy
Stanisławów na rok 2016”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 166 797,00 zł. i zwiększając
plan wydatków o kwotę 172 593,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w
łącznej kwocie 32 725 404,92 zł. z tego:
a) bieżące w kwocie
22 601 658,52 zł.
b) majątkowe w kwocie 10 123 746,40 zł.
§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając
tenże plan ogółem o kwotę 5 796,00 zł. w tym:
1) zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 5 399,00 zł. w dziale 751 – Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,
rozdz. 75109 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Stanisławów zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.,
2) zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 397,00 zł. w dziale w dziale 852
Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na
podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych (rozdz. 85213).
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – gdzie środki w wysokości 3 319 449 zł., przeznaczone na
wypłatę świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”, przenosi się z § 2010 do §
2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
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administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
3. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele:
1) Tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”,
2) Tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Adam Sulewski
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Uzasadnienie:
Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań własnych i zadań zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie
dochodów jak i wydatków, o kwotę 5 796,00 zł..
1. Zmiany z zakresu administracji rządowej zawarte w tabelach 1- 4, wynikają z otrzymanych
pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań
zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 5 796,00 zł. Dotyczą one następujących
zadań:
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 5 399,00 zł. z
przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów
zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma
otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3101-12/16
z dnia 2 czerwca 2016 r.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213, zwiększa się plan dotacji i wydatków o
kwotę 397 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmianę tą
wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.
Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna –
gdzie środki w wysokości 3 319 449 zł., przeznaczone na wypłatę świadczeń
wychowawczych z programu „Rodzina 500+”, zaplanowane w rozdziale 85211 - Świadczenia
wychowawcze przenosi się z § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami, do § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zmiany w planie
następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12
kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. z 2016 r, poz.524).
2. Pozostałe zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 i 4, zostały dokonane w
związku z analizą realizacji wydatków i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji gdzie
będą wydatkowane a głównie dotyczą:
- działu 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w
wysokości 90 000 zł. na zakup energii elektrycznej (§ 4260) w tym w rozdziale 80101 –
Szkoły podstawowe - 50 000 zł, rozdział 80110 – Gimnazja – 40 000 zł. Środki te przenosi
się z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
Ponadto kwota 47 845 zł. zostaje przeniesiona z paragrafów płacowych rozdziału 80101 do
paragrafów płacowych rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych, a także środki w wysokości 22 949 zł, zaplanowane w rozdziale
80104 – Przedszkola § 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek
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systemu oświaty, przenosi się również do rozdziału 80150 § 2540. Zmiany te wynikają z
kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2016 r.
Środki w wysokości 5 319 zł, zaplanowane w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
w tym:
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 819
zł, oraz rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 3020 – 500 zł, przenosi się
w tym samym dziale do następującej klasyfikacji budżetowej:
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 57 zł do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
§ 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w
kwocie 4 819 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 443 zł.
Zmiany te również wynikają z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na
realizację zadań wymagających wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zmiana zawarta w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 –
Pozostała działalność polegają na przeniesieniu środków w wysokości 155 zł z § 4210 –
Zakup materiałów i wyposażenia, do § 4300 – Zakup usług pozostałych i dotyczą zmiany
wydatków funduszu sołeckiego wsi Łęka (środki funduszu to kwota 154,65 zł).

Przygotowała:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy
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